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[পরশুরাম যোগাসনে ধ্যানস্থ |] 

(একজন দূতের প্রবেশ ।) 

দূত। (ভেমিষ্ঠ হইয়া প্রণামানস্তর করযোড়ে) প্রভো ! আমি আপনার পিভৃ- 
আশ্রম হইতে এসেছি, সেখানে বড় বিপদ !--(ধ্যানস্থ পরশুরাম নিরুত্তর) 

দূত। (ক্ষণিক পরে) প্রভো! আমি আপনার আশ্রম হইতে এসেছি, 
একবার নেত্রপাত করুন। আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। (পরশুরাম পূর্বমত 

নিরুত্বর) 



নিক্ষত্রিয়। ধরণী | 
০2 ? 

পি সর পপর [ত। (স্বগতঃ) এখন কি করি ?-_সুনিপুত্রতো। ধ্যানস্থ) নয়ন ঘুত্রিহ, সি 

করে ধ্যান ভঙ্গ কর'বো ?-ধ্যান ভঙ্গ করাও ত মহাঁপাপ !কিস্ককি করি শ! 

করিলেও তনয়। এখন উপায়-(এই যে শখ রায়েছে)- শেজ্খধবনি) 

পরশুরাম । (শঙ্ঘধ্রনি শ্রবণ জন্য ধ্যান ভঙ্গে সক্রোধে) কে হে তুমি 2 

তোমার আতে। বড় আস্পদ্ধ৷ যে, তুমি আমার ধ্যান ভঙ্গ কর! 

দুত। (সকম্পিত কলেবরে করযোড়ে) প্রভো ! আমি আপনারই কিস্কর। 

পর। কি বলে তুমি আমারই কিন্বর! কোথা হইতে এসেছ ? 
দূত। প্রভো ! আমি আপনার আশ্রম হইতে এসেছি, আশ্রমে ঘোর 

বিপদ । 
পর! (বিশ্মিভ স্বরে) কি বললে হে! আশ্রমে ঘোর বিপদ ! সেখি 27 

দূত। 'আজ্ছে হা প্রভো !বড় বিপদ। 
পর। কি বিপদ হে ?-_বল দেখি! শীঘ্ব বল! 

দূত। প্রভো? আপনার পিতা মহাম্মা জমদগ্রি রাজা কাগুবীধ্যাঙ্ছুনের 

সঙ্গে মহা যুদ্ধে সমর-শায়িত হইয়াছেন। মাতা রেণুকা সতী সহমুতা হওনার্থে 

কৃত সংকল্পা হইরা! আপনার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। অতএব আপনি শী 

চলুন, আর বিলম্ব কর্বেন ন1। 

গর। (বিশ্বয়ান্িত স্বরে) কি ৰল্লে বস! পিতা কার্ডবীধ্যাজ্জুনের রণে 

সমর-শায়িত হইয়াছেন ? 

দৃত। আজ্ঞে হা!-মভ্তীশয় ! 

পর। (শ্রুত মাত্রে স্তত্তিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিস্মিত নয়নে মৌনাবস্থার 

থাকিয়! ছুই তিনটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করণানস্তর)--(স্বগতঃ) আঃ পিভঃ ! 

আমি তোমায় জন্মের মতন হারাইলাম '--শ্রীচরণ দর্শন আর হলো! না1-- 

হায়! হায় !! হায় !!-দূত! তুমি ইহার কারণ জান? বিপদের স্বত্রকি 

ত1 বলিতে প্রার? মহধি তাপস ব্রাহ্মণ, কাত্তবীর্ষ্যাজ্জুন ক্ষত্রিয়; তার সঙ্গে 

বিবাদ কেন? 

দুত। দেব! বিশেষ কথা ত বল.তে পারি না, কিন্ত বিবাদের সুত্রপাঁত 

কামধেন্ধ কপিলাকে নিয়েই হয়-্কিন্কর তো। এই পধ্যস্তই জানে। 

পর। বং দূত! রাজা! কি কোপিলাকে লইয়াগিয়াছেন £ 
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দৃত। না প্রত !--কার সাধ্য কোঁপিলাকে লয়ে যায়! যাহার ইচ্ছাতে, 
ধাহার মাঁয়াতে যুগ প্রলয় হ'য়ে যায়_তাহাকে কি কেউ লয়ে যাইতে পারে 

দেবী লক্ষ লক্ষ সৈন্য আবিভূতি ক'রে ছিলেন। তাহারা ঘোরতর সংগ্রাম 

ক'রে ছিল। রাঁজাকে তিনবার পরাস্ত করিলে পর মুনির অনবধানতা। প্রযুক্ত 

নশংস অনায় যুদ্ধে তার প্রাণ সংহার করিল। প্রভো! কাল পুর্ণ হইলে 

কেহই কিছুতে রক্ষা পাইতে পারেন না তা ন। হইলে রাজার সাধ্য কি-যে, 
নহমির প্রাণ হস্তা হয়? সুনিবরের কাল পূর্ণ হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত তিনি দেচ 

বিমুক্ত কৰিয়] স্বলেণেক গমন কৰিলেন। 

পর। (শোঁকাচ্ছন্ন বিষন্ন বদনে রোদিত স্বরে) আঃপিতঃ ! তোমার চ্চ্্য- 

সন্নিভ প্রভাবশালী তাঁপস-দেহ আজ শৃগাল কর্তৃক দলিত হইল !_ হায় ।-- 

হায় 1-চাঁয়""বিপাতঃ! তোমার কি অনির্বচনীর রচনা চাতুর্যা! যিনি 

তপস্যাচরণের পরাঁকাষ্ঠা দেখইয়া যোগবলে এই ভ্বনত্রয়কে করতলস্ত করিতে 

পারিতেন,র্ধীর তপ-প্রভাবে সিংহ, শার্দল, অজা, মেষ একজে ক্রীড়া 
করিত-ধাহাকে দর্শন করিলে এই ভূমগুলস্থ সমস্ত লোঁকেরই অন্তঃকরণ 

ভক্তিরসে আদ্রিত ভইত-ধীঁর সমাঁগমে লোকে আঁপনাঁপন আঁলয় পবিত্র 
অনুভন করিত-্ার পরিণামে এই ছিল । কি আশ্চর্ধা 1-কি অদ্ভুত !-- 

দুত তুমি ইতিপুর্দে বদযপি আমাকে এই রণ-সংবাদ দিতে পারিতে, তা হইলে 

এই দেবদত্ত পরশুদ্বারা তাহার সম্্র বাহু খণ্ড বিখণ্ড করিতাম । হাঃ পিতঃ ! 

আপনি একবারও আমাকে সংবাদ দিলেন না। 

দূত। দেব! ভবিতব্য আবশ্যন্তাবী। বিধাতার লিপি কেহই খণ্ডন 

করিতে পারেন না । আপনি ধৈর্য অবলম্বন করুন, স্থির হউন, আশ্রমে 

গমন পূর্বক তীাহাদিগের পাঁরলৌকিক কার্য সম্পয় করুন--এখন আর সে 
অন্নুতাপ করা বুথ! মাত। 

পর। দূত! জনশী এখন কোথায় আছেন ? 

দূত। আশ্রমের নিকটবন্তী সমন ক্ষেত্রে, মহধির মৃতদেহ অঙ্গে লইয়া 
রোদন করিতেছেন। 

পর] বংস দূত! তবে চল যাই,__-শীঘ্ব চল । 

(প্রস্থান ।) 



দ্বিতীয় গণ্ভাঙ্ক 

সমর ক্ষেত্র । 

| রেণুকা স্বামী জমদগ্রির মুক্ত দেহ অস্কে লইয়া! রোদিতা ] 

(দূতের সহ পরশুরামের প্রবেশ |) 

পরশুরাম। (মাতৃচরণে প্রণামানস্তর মুত পিতার চরণ ধারণ পূর্বক 
ক্রনানন) আঃ পিতঃ! মহাপুরুষ! আঃ ভৃগুবংশ-তিলক ! তোমার 

সেই হ্মকান্তি নব্নীনিভ তাঁপন-দেহ, আজ ধুলায় অবলুষ্ঠিত হইতেছে 
তাই জামাকে স্বনেজে দেখিতে হইল | হায়! হায়! হার!!! পিতঃ! এই 
পাপিষ্ঠ নরাধম পরগুরান জীবিত থাকিতে আপনার এ ছুর্খতি !_া 

বিধাতঃ! তোমার কি এই বিবেচনা ?-_-কেশরী-শরীর শুগাল কর্তৃক 
ভক্ষিত হইল !-_হায়!! আমি একবার জানিতেও পারিলাম না? পিতঃ। 

আমার এই ছুঃখ 1_-এই আক্ষেপ !_-এই মনস্তাপ কি মলেও বাবে ? 
(শ্বগত হায়! হায়! হায়! কি হইল! পিতা আমার এই জর! 

বৃদ্ধ শরীরে দুরাস্রকে তিনবার পরাস্ত করিয়াছিলেন-তবু বেটার মৃত্যু 

হর নাই! হাঃ পিতঃ! একবার গাত্রোথান করুন। আমি আপনার 

সমক্ষে সেই পাঁমরের সমস্তক সহত্র-বাহু খণ্ড বিখণ্ড করিয়া শযন-গুভে 

উপঢ়ৌকন পাঠাই__আপনি রসিয়া কৌতুক দেখুন।--জননি! আপনি 
বলিতে পারেন, কি নিমিত্ব এই বিবাদ উপস্থিত হইল £-_ইহাঁর মুল 

কারণ কি? 

রেণুকা । (রোদিত স্বরে) বস রাম! সেই পাপিষ্ঠ নরাধম রাজার 
কত্ত! ও বিশ্বীঘাতকৃতাই এ বিরোধের মূল কারণ। ছুরাচার একদ। 
সৈন্য মুগয়াম আসিয়। দিবাবসানে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হওয়াতে, তোমার 

পিতা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া, সসম্মীনে আশ্রমে আনিয়া, অতিথি সৎকারে 

সসৈন্য পরিতোষ পূর্বক ভোজন করান। পাপিষ্ঠ ভোজন-তৃপ্তির জন্য 
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প্ুতজ্ঞতা প্রাদশন করা হে থাকুক, কোথা হইতে, এবং কি উপারের দ্বারা 

সই অভি দুল্পভ জরবা-সামশী সমবায় প্রস্ত হইল--সেই হিংসানলে দগ্ধ 

হইতে লাগিল। পরে অন্রসন্ধানের দ্বারা খন জানিতে পারিল যে, স্বর্গাতি 

“কাপিলা মাতার প্রভাবেই এ সমস্ত আঙত হইয়াছে,-নরাধম তখন 

ককোপিল। হব্নণের লালসার কুঅভনান্ধর চেষ্টা করিতে প্রবুস্ত হভল। বৎস! 

কোপিল'তত সামান্যা গাভি নন, ধে, সহজেই তাহাকে লয়ে যাঁবেশমাতি! আপ 

নার দৈব ক্ষমতার প্রভাবে লক্ষ লক্ষ নর উত্পাদিত করি সুমির সহারভায় 

সমরক্ষেত্ধে অবতীর্ণ হইলেন | ছুরাস্মার বিংশভতি আন্গৌহিণী সেনা শমন ঘরে 

প্রেবিভ করিলেন । মহষি তাভাব প্রভাবে পাপিষ্টকে তিনবার পরাভব করিয়া- 

ছিলেন। পরিশেষে ছ্ট অনায় ঘদ্ধে এই সর্বনাশ করিল । 

পন্শ্ুপাম | (সরোদন গর্ষিত সবলে) জননি । আমি আপনার সমঙ্গে 

এই প্রতিজ্ঞা করিততছি মে, আমার জীবন সন্দ্রে পিভ়ীনৈরী কাঁিবীধাকে কখনই 

মামি ছাডিব ন।। -াভাকে স্ভার করিয়া সেই কধিরে পিড়-তপণ করিব 

ক্ষরিয়বংশ ধ্বংশ করিব-_ ধরণী নিঃক্ষজিিয়া করিব-_তবে নিরন্ত হইব । 

রেএুকাঁ। বতস ! অমন্ প্রতিজ্ঞ। ক'রো না, ও কথা অন্যঃকরণে স্থানও 

দিও না। বাঁমরে। ঘরে বসে তগধাদি যাগ বজ্ঞ সমস্তই করো, দিনাস্তে 

শীকান ভোজন ক'রো, মনের সচ্ছন্দভাঁর থেকে, সকলের সিষ্ভ সগ্চাৰ 

রেখে, সুখে কাল যাপন কণরো-কিস্ক তোমার পিতৃবৈরীর সঙ্গে সংগ্রামে 

লিপু কখনই হইও ন।। বংস! ক্ষত্রিয় লোঁক বড় ছুর্দান্ত--ক্ষতিয়ের সঙ্গে কি 

ব্রাহ্মণের সংগ্রাম সম্ভবে ?-_-অতএব ক্ষমা দেও! আর রণে কার্য নাই । বৎস 

রে আমি এই ব*লে চলিলাম, বিবাদ বিসম্বাদ যেন কারো! সঙ্গে করো না। 

পর। জননি! আমি এই ভিক্ষা চাই, আমাঁকে ও কথাটি আজ্ঞা করি- 

বেন না! মাগো! দারুণ পিতৃশোকানল আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে, অস্তঃ- 

করণ ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে জালে উঠিতেছে-মস্তি্ষ স্থির হইতেছে না। জননি ! 
আপনি আমার পিতৃবৈরীর কথা বলিতেছেন কি 2 (গর্জিত স্বরে) যতক্ষণ 

এই ধরণীতে ক্ষত্রিয় বংশের চিহ্নুমাত্র থাকিবে_আর যতক্ষণ এই পরশ্ত- 
রামের শরীরে অন্তি চ্ থাকিবে--উততক্ষণ পরশুরাম নিশ্চিন্ত থাঁকিবেন না। 

মাত; ! আমি আপনার সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, আপনার আশীর্ব্বাদে 
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আনার পিভবৈরী হইতে সংকল্প করিয়া! এই ভূমগ্ডলে ক্ষত্রির জাতির নাম 
নাত্রও বংশে বাতি দিতে রাখিব নাঁ। স্ুধুই কি একবার? তা নয় মা! 
ক্রমান্যয়ে ভিসপ্ুবার । ধরণী নিঃক্ষত্রিয়াী করিব--ক্ষব্রিয় শোণিতে নদী 

প্রবাতিত। করিন--সেই শোণিতে পিহৃ-তর্পণ করিয়া! চিত্ত ক্ষাভ বিদুরিত 
করিব--ভখন আমি নিশ্চিন্ত হইব। 

রেথুকা। বৎস! আমার নিষেধ করিবার তাৎপর্যা এই ঘে, তুখি 

সোমার পিভাগাভান সাগ,ণ সম্পন্ন অভূতপূর্ব অনন্য প্রভাবশালী পু্র, 

বংশের ভিলক। এই জন্যেই বৎস বড় ভয় হয়। 

পর। জননি ! আপনার শ্রীপাদপদ্মে ঘদ্যপি আমার ভক্তি ও মতি থাকে, 

তবে আমি সর্বত্রই জয়ী হইব--চিন্তা কি মা! 

রেণুকা। বন রাম! আমার বল্বাঁর যা তা তোমাকে বলিলাম, পশ্চাৎ 

বিবেচনায় যাহ ভাল হয় তাই করিও! কিন্তু দেখো ! এই নিষ্ষলঙ্ক পবিত্র 

ভূগুবংংশ যেন কোন ব্যতিক্রম না জন্মায় । বস রে!-সেত পরের কথা । 

এখন তোমার পিতার এই বক্গতেজ সমন্বিত পার্থিব মানবদেহ ভূতল-শায়ী 

হইয়া আছে ইহার পারলৌকিক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কলাঁপ সুসম্পন্ন করিয় 

বাছা! পুত্রের কার্য কর। বৎসরে ! আর আমিও এই সমভিব্যাহারে সহমুতা 
হইয়া পার্থিব শোঁক, রোগ, ছুঃখ যন্ত্রণাদি ভোগ হইতে নিষ্কতি প্রাপ্তির 

মানস করিয়াছি_-সমস্ত উদ্েগ করিয়া দেও। বৎস রাঁমরে! এতন্রিবন্ধন 

তুমি কিছু ছুঃখ করো না। কেন না শোঁক, তাপ, ছঃখ খেদ কিছুই কিছু 

নয়। সকলই জলবিশ্বে ন্যায় ক্ষণ-ধবংশ। অতএব বৃথান্তাপ করা অমুলক 

ও ভ্রম মাত্র। জন্ম মৃত্যু ব্রহ্মাদি তৃণ পর্যাস্ত সকলেরই আছে-_মৃত্যু হস্ত 
হইতে কাহারো পরিত্রাণ নাই। তবে, সকলই জানিবে যে আপনাপন কন্ধ- 

বিপাক হইতে ভোগ মাত্র। বৎস! কাল প্রাপ্তেই ফল প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর 

কর্তৃক যাহ! নির্ণীত হইয়াছে তা ফি কেউ খণ্ডিতে পারে ?-_ 

পর। (সজল নেত্রে) জননি ! পিতা! স্বর্লোক গমন করিলেন সাংসারিক 

মায়, মোহ, স্নেহাদির শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইলেন। আপনিও যদাপি 

তাই করিবেন, তবে আর আমায় এ সংসারে আমার বলিয়। কে যত্ব কৰ্রিবে 
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বাঃ-ক্ষুধ। তৃষ্ণা কার কাছে গিয়ে দাড়ার ম। ১এই মশার অরণামন 
হইবে--ন্সহস্থব্র জগৎ হইতে নিচ্ছিন্ন ভইবে মাগো । একে এই ডঃখের 

সমর ! তাতে আবার ছুঃখের উপর ছুঃখ তুমি দিবে গা মা! আমার যে আর 

কেউ নাই মা! গেুগ হপ্ত নংলগ্র ও যৃছ ভাবে রোদন) 

বেএকা। বংস! ঈশ্বরাধীন কাধ্য কেউ কি লঙ্ঘন করিতে পাতে? 

ভবিভব্য কার্য অবশ্যস্তাবী! কালক্রমে সকলই আসিয়া উপস্থিভ হ্য়। 

'সামারিগের পরিণানে যাঁভা ভবিতব্য ছিল, তাহাই এক্ষণে উপস্থিত হই- 
তিছে--ইহা অতিক্রম করেন্ এমন শক্তি কারও নাই । বৎস রাম! আর 

রোদন করিও না! মনুষ্যে্র জীবনই ক্ষণধবংশনীয়, সকলই কিছুদিনের 
জনা। অতএব (অঞ্চলের দ্বারা পুলের গলদ মোচন পৃব্বক) অস্ুথকর 
আক্ষেপ ভ্যাগ কর, ধৈমাধর, আমাদিগের চ্ম কার্য নিপ্পন্ন কর। বতৎস। 

'আমি আশীর্াদ করি তুমি চিন্স্থণী হও, বংশের ভিলক হইয়া সংসার ধন্ম 

পালন কর, হরিভক্ত হ9, পৈত্রিক নামের গৌরব রাখো-বতস ! আর 

একটি কথা বলি শ্রবণ কর। তুমি মে প্রাতিজ্ঞ। করিয়াছ! ইহাতে আমার 

বড় ভর। অতএব আমি তোমাকে বারস্বার নিষেধ করিতেছি রণ-প্রবৃত্ত হই'ও 

না।আর যদ্যপি একান্তই তোমার মন গ্রবোধিত না হয়, তবে তোমার 

প্রপিতামহ ভগবান্ কমলযোনিকে জিজ্ঞাসা ন1 করিয়া সে কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইও 

না। তিনি যা অনুমতি কৰিবেন--তুমি তাই পালন কা'রো। 

পর। (করবোড়ে) জননি ! আপনি যা আজ্ঞা করিলেন আমি তাহা 

অবশ্যই করিব। এক্ষণে আমি তবে গমন করি, চন্দন-কাষ্ঠাদি আবশ্যকীয় 

দ্রব্য নিচন্ব আয়োজন করিয়া চিতাসজ্জার অনুষ্ঠান করি ।-_- 

(পরশুরামের প্রস্থান 1) 



সজ্জীভূতা__-চিতা৷ । 

রেণুকা সন্তী ও মহধি জমদগ্সির মৃত দেহ । 

(সমীপে শবদাহী ব্রাহ্মণ, পরশু-রাম, ও বান্ধবগণ |) 
(ভগু-মুনির গ্রবেশ )) 

ভগুমুনি। জর নারারণ মধুস্থদন সচ্চিদানন্দ ভরিধতে । পার কর। 

(শ্বগভঃ) দারুণ কার্তবীধ্যাজ্জুন : যাহাকে রাবণাদি ভয় করে, তার সঙ্গে 

কি খুনি-খধির সংগ্রাম সন্তবে ?2--হায়। হয়! ভায় '-(পরশুরামের 

প্রভ) বৎস রাম! আশ্রমে আপিয়াছ %-ভাল। ভাল ! কখন এলে বৎস £ 

পরশুরম। (সভক্তি অভিবাদনানস্তর অশ্র-প্লাবিত নয়নে করযোড়ে) 

তাতঃ! ভৃত্য সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই আসিয়াছে । কিন্ত আক্ষেপের বিষয় এই 

বে, এদাস সমর সংবাদ প্রাপ্ত হয় নাই--পিতার জীবিত অবস্থায় দর্শন 

হইল না। 

ভূগু-মুনি। বৎস রাম! সেজন্যে আর ছুঃখ করিয়া কি করিবে? বিধি 

নিরূপিত ঘটনা অবশ্যন্তাবী। 

রেণুকা। অবগুঠন ধারণ পূর্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণামানস্তর শোকাভিভূতা 
গদগদম্বরে নিবেদন) আধ্য! কিন্করী স্বামীর চিতারোহণানস্তর সহমৃতা 
হওনার্থে কৃতসঙ্কল্প। হইয়াছে, এখন আশীর্বাদের সহিত অনুমতি প্রদান 

করুন যেন, কিস্করীর মনোরথ সিদ্ধ হয় ;__ আর আপনার এই পৌল্র রহিল, 

ইহার তত্বাবধারণতে। আপনিই করিবেন--আমার বল! বাহুল্য মাত্র। 

ভূগুমুনি। বংসে! তুমি অসামান্য পতিব্রতা সাধ্বী সতী, লক্ষীদেবীর 

সমতুল্যা। আমি আশীর্বাদ করি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হই'বে, স্বামীসহ 



'নঃদ য়! ধরণী ! ৯ 

চিরকাল শ্বর্গ ভোগ কার্বে। রামের নিমিন্ত মা! তোমার কোন চিন্তা 

নাই। রম তোমার সামান্ত ছেলে নয় মা 1 ক্ষ শিখ অবভার | 

রেপুক্কা। পরতো! এখন সুপ্রসন্ন হবে অন্ন প্রদান করুন? হু], 

খাদি বৈদিক কাধ্য কলাপ নিষ্পাদনানস্তর চিভায় আনোহখ বটি! দাসীর 

অন্তিম সময্বের প্রার্থনা এই বেল, মস্বামীক স্ই জগতাভ জগঙ্ঈটথ বেবুও- 

নাথের ভীপাদপদ্গে দাসীম্ব পাই। 

সৃগুমুনি। বহসে। আমি আশী-াদ ক'র্ছি তাহ হবে ॥ 

(ভগুমুণিব প্রস্থান ) 

( রেণুকার অস্তিযৃকালীন্ হরি সংকশর্ল ) 

রাগিণী বেহ্বাগ তাল আড়াঠেকা ॥ ৮ 

(করুণ স্বরে) 

কৌথায় কমলা-পতি । এস হে! হৃদি কমলে । 

নয়ন মুদিয়ে হেরি আমার এই অস্তিম কালে! 

অবসান হইল বেলা;  ভাঙ্ষিল তবের খেলা; 

ডুবিল সংসার ভেলা বিরাগ অকুলে-_ 

ওহে । জগতেরম্বশ্বর; পার কর ছে ভবাপার : 

চরমে মিনতি মোর) শ্রীপদ যুগলে। 

এই মম মন সাধ; সন্থামী সেবিব পদ; 
পরিহরি যাতায়াত, এ মৃহী-মওলে ॥ 

রেণুকা | বস রাম ! আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। শাস্ম সম্মত অস্টোটি 
ক্রিয়! কলাপ ষা কিছু কর্তব্য, সে সমস্ত সুসম্পন্ন কর! আমিও চিতারোহণ 

করি। 

পরগুরাম। (সজল নেত্রে) জননী ! ধখন জাগতিক মায়া মোহ ত্যাগ 
ক'রে, আজন্ম দৃ়ীভূভ বাৎসশ্য লেহহ্ত্রকে বিচ্ছিত্ব ক'রে, এই নিরাশ্রয় 
নিরবলম্ব অনাথ সন্তানকে নিতাজজজই ফেলে চল়েন-তখন য্ কর্তব্য কার্যত 
কলাপ সম্ধরেই সম্পন্ন করবো বই আর কিমা! 

ই 



১০ নহয় দল । 

লবদ'হী ভাক্ষদ | মহং রেশেকে ! আগনি ম্বানান্তে হৃচি বস্তু পরিধান 
পুর্নীক ডিল বুশ ওজ্ব হস্তে লয়ে আছুন! গামি ততঙ্গণ রাম কর্তৃক 

মহা] বমির অনিতসংস্কারাদি কার্য সম সম্পন্ন কর। ইয়া প্রস্তত রাখি__ 
আপন।ক্কে সেই জপাচ্চিতায় আঅংরেোহণ কর্তে হাবে। (প্রশুরামের প্রতি ) 

ভার্গব! আগনি আর বিলম্ব করিবেন না। শান্ত সম্মত চিতা পিওাদি সমস্ত 

কা। সমাপনানস্তর সবান্ধম মিলিত হইয়া অ।পনার পিতব-দেহকে চিতাকড় 
বান । ব্রেধুকা সতী মেই ছলচ্ষিতায় আরোহণ করিবেন। 

( বাক্ষণের উপদেশানুমারে সম কায অমাপনানদর সবাক্ষব প্রশুরামের 

পিতান পুত দেহকে চিতারঢু কিয়া জপ্রি সতস্ক।র ও হরিধবনি ) 

পরদরাম। ভরি হরি বল রি হরি বল! হরি বোল হবি বোল। 

₹রি বোল !-- 

প্রাঙ্গণ । মাভঃ। €রথুকে । আপনি প্রস্তভ হয়েছেন কি? 

রেণুকা। আজে ই] ঠাকুর । জমি তিল কুশ জবাদি লায়ে প্রন্তাত হ'য়ে 
আছি । 

বান্গণ। ভবে আপনি পুর্ধবাস্ত হ'য়ে অর্থ-ততুল, পুপ্প, ও ছন্দ হতে 

লয়ে হর্যার্থ প্রদান করুন। আর অষ্ট লোকপালগণকে প্রণাম ক'রে 
তিনবার এই জলঙ্গিতাকে প্রদক্ষিণ ক,রে' তঢুপরি আরে।হণানম্কর স্ব!মীর 

পশ্বধত্রিনী হউন । 

রেণুকা।  শান্ানসারে হুর্যাঘ প্রদ্দান ) "নম বিবস্থতে জন্গণ, ভাশ্ততে 
বিষু তেজগে জগং সবিন্ধে হুচয়ে সবিত্রে কন্ম দায়িনে ইছমর্থং নমঃ 

শ্রীহ্যযায় নমঃ--( অর্থদান ও প্রণ।ম ) জবা কম্পুম শঙ্কাশং কাশ্ঠপেয়ং মহা- 

দ্রাতিং | ধ্বস্ত।ৰিং সন্দ পাপদ্থং প্রণতোহস্মি দিবাকরং। (দ্িকপালদিগের 

প্রা কর-জোড়ে) হে নিব! হে কমলাগন' হে মহেন্ত্! হে অগ্নি । ছে 

ধর্খ ! হে নৈঝত! হে বরুণ! ছে পবন! হে কবের! হে অনন্ত! আমি সর্দী 

দেবের চরণে প্রাণ।ম করি! একৎ সর্ব দেব সমীপে এই প্রার্থনা বরি ! যেন 

পরিণামে এই দাসীর মলোরথ পূর্ণ হয়। ত্রোক্গণের প্রত ) ঠাকুর ! এখন কি 

করিতে হইবে আজ্ঞা করুন! 



নিঃক্ষত্রের। ধরণী | ১১ 

রালগণ। দেবি! এখন শ্রীহনি শ্বরণ পববৃক্ধ জ্বলন্চিতাকে তিনবার প্রাদ- 

| [িণ ক'রে ইহে!শরি আরোহণ করিয়! সমীর পার্শপত্তিনী হউন। 

" রেখুকার ভ্ীহরি স্বরণ পূব তিনবার চিত শ্রদশিখ 

রেণকা | ( সভন্তি করুণঙ্গরে হাঃ লাগ হনে হে ছয়ামগ |- আমার 

"আম সময়-কোথা রইলে হে ।-এ সময় ।- একবার কুপাকরি- হরি 

'হে-একবার কুপাকরি-আমার জ্দয় মাঝে এস হে দেখা দাও হে 

ওহেদীনবঙ্গু! দীননাথ ছে! দিন গেলো হের! কল ভে । জাগীন 

চির 'আশ। পুরাও হে'!-_উ আচরণে স্থান দেও হে 1--হরি বল মল! হার 

বশ যন। ভরি বল মন। 

। প্রেখুকার জসাচ্িতারোহণ স্বামী পার্থ শয়ন হরিধ্তলি 

. এবং অঙ্গুলি হেলাইযা হাকলকে হরিগিনি করিতে সাঙোতি। 

পরশ্ররাষ বান্ধব । হরি হরি বল । হরি হরি বল 1] হার বোল হি 

বোল।! হরি বোল! £শ্যিত হরিপ্বিন । পরশুরাম ুরিদগান তওুক 

মৌগন্ি প্রনাদি ও কেস পৃঃ গ্বৃত [চায় আর্গণ ! | 

। দাহ ছাপে সজলের পাশা 

পট শ্বেপন। 



দ্বিতীয় অঙ্ক। 

গ্রথন গর্ভাঙ্ক | 

ব্রহ্ম! উপবিষ্ট । 

( পরশ্রামের প্রবেশ ) 

পরশুরাম । সভক্কি গ্রণ।মানস্তর কর জোড়ে ) প্রভে|! দয়াময়! জগৎ- 

শ্রষ্ঠ। জগদীশ্বর ! এ দাস আপনার ভূ৫-বংশোগ্ভব মহাত্মা যমদগ্সি যুনির পুত্র 

পরঙরম আনার প্রপৌত্র। 

ত্রগা। বম পরশুরাম ! তুমি এত কাশ কোথায় ছিলে? 

গর! গন্যো। আমি পৃক্কর তীর্থে তপস্তায় হ্লাম। 

একদা । বগম! তবে তপঙ্কা ভঙ্গ ক'রে কিজঘ়ে এলে? 

"1 (অঙলল নেত্রে শদগদক্করে ) প্রভো ! আমি বড় দুঃখেই তপন্য। ভঙ্গ 

গা এমোছ ! আপনি সর্দবিৎ সঙ্গজ্ঞ আপনার অবিদ্দিত কি আছে? সক. 

ইত জানেন রজা কার্তদীর্ষার্ভবন কোপিলার লোভে আমার পিতাকে 

সগর নিহত করিলে গর জননী অনুষ্তা হওনেচ্ছু ইয়ে আমার নিকট দূত 
দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করেন। ভগবান! আমি সেই অশনিপাং সদৃশ দাকণ 
মর্দুভেদী সংবাদ প্রাণ্তমাত্রেই তাহ।দিগের অঙ্ট্যেষ্টি করিয়াছি তুসম্পন্ন নিবন্ধন 

আশ্রমে প্রড়্যাগমন করিতে তৎপর হওয়ায় কাজেই তপ ভঙ্গ করিতে হইল | 

 ব্রহমা। বম রাম! তাহাদিগের অস্ত্যেষ্ি ক্রিয়াদি শ্রাদ্ধ তর্গণ যথ।বিধি 
নিপ্প।দিত হইরাছেত? 

গর। আজে হ] শ্রাস্কাদি সমস্তই যথাশক্তি আপনার আশীর্কাাদে নিষ্পা. 
দিও হইয়াছে! 



নিংক্ষতিয়া পরশী। ৬৩ 

বঙ্গা । বেশ বেশ! উত্তম করেছ বৎস! পুত্রের কার্ধয বা ত। করেছ। 

এক্ষণ এধানে কি অভিপ্রায়ে এসেছ বাপু? 

পর। ( অতি কাতরস্বরে করজোড়ে ) প্রপিতামহ। আমি যারপর নাই 

অত্যন্ত যনোদ্কাপে ও মনোকষ্টে কাতর হইয়া ইহার শাস্তি লাভার্থে আপনার 

শরণাগত হইতে এসেছি--জাশ! করি যেন ভ্রীপাঞ্চপদ্গের কৃপায় এ দাসের 

মনোরথ সফল হয়। 

ব্রক্ষা। কেন বৎস! তুমি কি মণোকণ্ডে এতো কাতর হয়েছ 

আমাকে বল। তোমার সর্ধকই দৃরীড়ত, ও শাস্তিলাভ হবে, এবং মি 

অপেক্ষাকৃত সুধী হবে। | 

পর। €( করজোড়ে ১ দরাময়। তবেশ্বণ করুন ।- অমি যখন 

জননী করুক প্রেরিত সেই দূতের সমভিব্যাহ্থারে পুক্ষর হইতে আশ্রমে 

আসিয়া রণ-ক্ষেত্রে গমন করিলাম,তখন দেখি ঘে পিতার সেই শৃধ্য সম 
তেজান্বিত শরীর কান্তি ধুলায় অবলুঠিত ও রুধির ধারাম্ম ভূমী কর্দমীতৃত 

হইতেছে । জননী ম্বত স্বামীকে ক্রোড়ে লয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন কর্তে- 
ছেন। চতুর্খ ! তখন মনোস্তাপের আর অবধি রছিলন|। আমার অস্তঃকরণ 

এমনি অশ্সির হইল যে, জগত্ত্রচ্গাণ্ড শৃন্যময় দেখিতে লাগিলাম্।--জননীর 
প্বানে & ন্রাধম রাজার বিশ্বাসখাতকতার ও কুতস্বতার পরিচষষ প্রাপ্ত হাতে 

প্রতিজ্ঞা করিলাম ষে, কার্তবীর্য্যাজ্জুন হইতে সংকল্প ক'রে জগতে যাবতীয় 
ক্রুতিয় বংশ আছে সমস্তই ধ্বংস করিব, ক্ষহিয় কুল নিমূ্ল ক'রে পৃথিবীকে 
নিক্ষহিয়া ক'রতোঁ-একবার নয় ত্র সপ্তবার। অতএব হে কমলাসন! 
কিঙ্কর যাহাতে কৃতকার্য হইতে পারে, প্রতিষঙ্ঞ! পূর্ণ অনায়াসে লভ্য হয়, 

পিতৃটবরী ভম্মীভূত হয়, ভূমগ্ডলে লজ্জা রক্ষা হয়; এরূপ বিধান করুন। 
তা না হইলে ভূগু-রাষ আর এ জীবন রাখিবেন না। ইতি কর্তব্য জাপ- 

নার বিবেচনায় যা ভাল হয় করুন । 

অ্রক্ষা। (ক্ষণকাল মৌনের পর) বংসরাম ! তোমার প্রতিজ্ঞাটি বড় 
সহজ নয়। তুমি একজনের অপরাধে অমস্ত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিতে 

প্রবৃত্ত হইয়াহু_একি সাধারণ কথা! বৎস! আমার কত কৰেটর হি, 
ভূমি এককালেই সমূলে নির্ধল করিতে চাও 1--এ বিষয়ে আমিতো বাপু! 



১৪ নক্ষত্তরিয়া ধরণী। 

অনুমোদন করিতে পারিনে । আর কিছু বলিত্েও ইচ্ছা করিলে। তবে 

এইমাএ উপদেশ দিতে পারি যে, তুমি দেবাদিদেল মঙ্কাঙ্গেবের নিকউ গমন 

করনি জ্ঞানদাতা,--মন্বদাতা _মুদ্িদাতা_বলদাত! --বুদ্ধিদ।তা-_-শিক্ষা 
ও দীক্ষাদাত] | বিধু। অঙ্, কবচ, অঙ্গ, শন্ক সমন্তই টার কাছে প্রাপ্ত হবে। 
তান যদ্াপি ইহাতে অভিমোদন পরেন, এ কাদে পরবস্ত হওয়। কত্তন্য বলেন 
আর উল্লিখিত পদার্থ সমগ্র সম্ুষ্ট হ'য়ে প্রদান করেন-তা হইলে তোমার 

প্রতিজ্ঞ! পূর্ণ অনায়াস-লভাই হইবে । আমার তাহাতে কেংনও আপন্তি 

থাকবে না। 

পর। (জাঞ্াজে প্রণিপাহানগ্ধর যে আকা হয়_ প্রো! জমি 

তলে কৈলামেই চল্লেম। 

; গরশুরাষের শ্াস্বাণ। ও 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 
ট্রলার 

কৈলাস-পুরী-তোরণ । 

ননী দণ্ডামনমান। 

[ পরশু-রামের প্রবেশ ] 

নম । ঠাকুর! কোথায় ধাৰেল ? 

পরশু-বাম। শিব দর্শনে | 

ন্লা। আপনার লাম £ 

পর। পরশু-রাষ। 

নঙ্দী। ঠাকুর; আপনি কার পুএ £ 

পর।. ভ$-বংশোদ্ধব স্বগার জমি মুনির পুত্র । 



'নগচ তরি ধরণী । ১৫ 

নী । ঠাকুর ' তৰে এই খালে দাড়ান আমি ত্াহ!কে জিলা করে 

আস্ । 

“বু । আচ্ছা! বাপু ! ভবে ঘাও' 

*লগ্দীন্ পক্দান) 

০০ রণ ভূতীয় গভাকঙ্ক 

কৈলাস-গুরী অন্তঃপুর | 

শিবহুর্গা-বির।জমান জয়! বিজয়! কর্তৃক্ষ চ!মর ব্যাজল। 

( নন্গীর প্রবেশ) 

নন্দী। (শিবের প্রতি করলোড়ে) পিতঃ! ভূ বংশজাভ এক 

যুবক ত্রান্মণ দ্বারে দায়মান, আপনার শ্রীপাদপঞ্ দর্শনভিলাযু;) অনুমতি 

হুইলেই আসেন্। 

শিব। জাচ্ছা বস! তাহাকে পাটযে দেও ব্রাক্ষণের প্রতি নিষেধ 

নাই । 
নম । (ফিরে এসে পরশু-রামের প্রতি) ঠাকুর! শিবের অগ্রমতি 

হয়েছে এধন আপনি যেতে পারেন। 

(পরশু-রামের প্রবেশ ও ভ্ভব। 

গরশু-রাম। (সাষ্াঙ্গে প্রণিপাতান্তর করজোড়ে) হেবিশ্বনাথ! হে 

লীলকঠ দয়াময়! ছে অন।দি অনস্ত দেব! তোমার অনন্ত মহীমার অনু কে 

জানে ?--হে আশুতোষ! তুমি ব্রদ্ধারূপে হুজন কর্তা-বিষুংরূপে পালন 

কর্তা এবং ক্ষঙ্জ্রুরেপে সংহর্ত। | তুমি দেব পরাতপর় পরমাত্থা পর্মারাধ। 

পরমেশ্বর । হে! কৃপানিধান পর্ক।স্ন! যেষন আকাশের অন্ধ জনির্নাত, 



১৬ [নওক্ষ রিম] ধরণী। 

তেমনি তোমার আশুতোষ নামের মাহাত্মও অনীম ও অবর্ণনীয় । হে দীন 

বন্ধু দয়াময় ! আমি অতি দীন সহায় হীন--জন পুজন তপ জপ বিহীন-- 

হে। প্রভে। আশুতোষ! নিজ ৬ণে এ অধীনে দয়াকরে. আপনার দয়াময় 

নামের মাহাত্ম রাখুন । হে ত্রিলোচন! আপনার কটাঙ্ষে কিনা হইতে 
গারে ?-_ইন্্রাদি দ্বেবগণ সকলই 'মাপনার কলাংশে উত্পত্তি। জল বায়ু! 
অগ্নি আকাশ পাতালাদি সকলই প্রতে:! তুমি_এই অনন্ত হুষ্টি তোমা 
হাতেই হজিত, তোমা হতেই পালিত, এবং তে'ম! হ'তেই সংহত হইতেছে । 

ছে! ধেবাদিদেব মহাদেব! তুমিই স্নকার্ধোর বীজ রূপ, সর্ধ-কাধোর 
মূলাধার, তুমিই সর্ব ।--( পুশ্ুঃ-প্রণাম ) 

শিব! ওহে নিপ্রণন্দল' ঘুমি কে? আমি তত্োমায় চিনতে পার- 

লেম না। তুমি কার পুত্র? 

পরশু-রাম। (কজজতি কাতর স্বরে করজোড্ডে) ছর়াময়। এ হাস ভূগ- 

বংশোস্তব স্বগঁয় যমদগ্ি যুনির পূত্র--- 
শিব। কি বলে বখস। তুমি ভূগ-বংশোদ্দব মহর্ষি উমদগির পৃছ। 

পর। আজ্ঞেহ্যা প্রভো! 

শিব। বম! তোমার নাম কি? 

পর। প্রভে!! আমার নাম পরশুরাম, এবং ভূগুবংশোদব ব'লে জন 

পদে ভূগু-রাম বলেও অতিহিত হই। 

শিব। বৎস। তুমি স্বরণীয় পিতা বন্ধে কেন? মহষি' জমদগ্সি কি স্বল্লেক 
গমন করেছেন? চা : 

পর। প্রভো! তিনি থাকিলে আমার ঈহৃশ মনোবেদন! কেনই বা 
হইবে? ৃ 

শিব | কত দিন হইলো বৎস! তিনি মানব দেহ হইতে বিচুক্ত হই- 
যাছেন? রা 

পর। ( অশ্রু পাবি নয়নে) দয়াময়! সে কথ! বলিতে গেলে হাছয় 

বিদীর্ণ প্রায় হয়--বিডে1!. অতি-অন্বপ্দিনই হইল পিতা কার্ডবী্ঘ জুনের 
বাণে নিহত হ'য়ে শ্বক্েণেক.গমন করিয়াছেন | ভগ্মিবন্ধন এ ফাস তবদীয় 
পাপক্পের আশ্রয় অবলগ্ববে প্রবৃ্ধ হইযছে। 



পর । দয়াময়): জাপনিড নী 

আছে? ততাড-বিস্কৃত পুরক ধন রি 
নী সুগন্ধ! বিহারার্থে গমনানসায. যা কয় কাতর | 
পিভা সটৈনা ভাহাকে নিম দিষা জানা ২ বর্গাতি ক্ষোপিলার 
প্রভাবে দেখ দুল্পভি হবি টা ক্পকে ৃ ভাব পূর্বক ভোজন কনা, 
কুপা-নিধান । পরে সেই বিশ্বাসিখাতিফ : রাই: গাঁজা গোজম তৃত্থির জলা 
£তজ্ঞতা প্রদর্শনের বিনিময়ে & কোপিলা হরণের লালসায় লোভাদ্ব ছ্ইয়। 
মামার পিতার সহি ঘোরতর সংশ্রাঙন করিয়! তাহাকে যংহার করে। প্রতো ! 

সেই ছুষ্টমতি নৃশংস রাজার উপকারের এই অত প্রত্যাপকার। 
শিব। বৎস রাম। সংগ্রামের ষময় তুমি কোথায় 'অবস্থিত্ধি করিতে ? 
পর। প্রভো! আমি তখন, শুরতীর্খে তগস্যায় ছিলেষ ৷ জননী 

নংবাদ দিয়া আম।কে আনাইসা, আপনি 'ক্যছুমুতা হই স্বপ্নেক গায়িনী 
হইলেন_আ।মি দারুণ শোকাগিতে ৭ রী ১ ত তি হই: 'ভাহার শাতিলাাভি- 
লাষে আপনায় শীপাদপদে আসিয়া শরণ, অইলাম়া প্রো আশুতোষ ! 
[হাতে আমার মূন্রে কালিমা বদ লা কঃ 'সংস্থিত, চিরহঃখ 
নিঝারিত হয় এই ভিক্ষা চাই, (রোকন) | 

দুর্গা। বৎস! ক্ষণ হও. আর বোকষন করোনা কালপ্রাণে সকল- 
কেই মৃত্াগ্রাসে কবলিত, হইতে হযে, (তোরা; ়  পিতার, ফাল পুর্ণ হইয়াছিল, 
সেই নিথিত্ত যুদ্ধে নিহত হই পানী হইলেদ ॥: বত! তোমার জননী 

ভি; -তাই ভিন ম্যাম বহগনিনী হইয়া গর 
বায়ে চপিয়! গেলেন 1. ঃ বর টি এত হত, এপ, কেন বংস? মনৃকে 
প্রবোধ দ্বেও ২. আপনার গ্রহে প্রতিগ্ন কর? খল জাহালেই রা আছে 
তাকি আন ন্! . 

গর । (ক্রআোড়ে ) ডি রা এরা হিক্ে আমি সকলই: 

আনি? তশ্ষে বিশ্বাসঙতিকতার বকে পারলে তের 
আচ কমু কোন ভ্রসেই প্রবোবিষ্ হইবে বা! | 

৩৩) 



১৮ ূ নিঃক্ষতিযা ধরণী । 

দুর্গা । বঃগপ্াম/ তুমি বে কারীর, প্রতি দোষারোপ করিতেছ, 
তার ফোষকি? সেও! হে, জানত 8. তোমার পিতার চরম দিবস উপ- 

স্থিত হইয়াছিল. ক্মতএব সেই বসে থে. ফোরও .ছেতুতে হউক তাহার 

হইজই ইন. সেই নির্দ্ট দিবস এ অতিক্রান্ত হইত 

না--তবে তাক ঘোষ কি? ও 

পর। জননি। বিধি দিরপিত, চরম দিন মিটি ইহা সফলেই 
জানেন). এবং আমিও জানি। কিন্ত ক্বেব্যক্তি শব লোভে লোভান্ক 

হইয়া, স্বার্থ পরতার বশবস্তা হইয়া, কতোপকাযে অপকার সাধন করে-_এবং 
হিংসা পরায়ণ হইয়া, কৃতাত্বতার পরা-কাষ্ঠা দ্বেখাইয়! একজন নিপরাধী 
ব্যক্তির উপর অকারণ আক্রমণ করে, এবং অকারণ যুদ্ধে তাহার প্রাণ 
সংহার করে- এমন ব্যক্তিকে বৈরনির্খাতন না করিলে নরক বাস হয়। 

অতএব জগজ্জননি ! আমি পিতৃ-তৈরী বিনাশ না করে. এ জীবন রাধিবই 

না। মাতঃ। আমি প্রতিজ্ঞ। করিয়।ছি যে, প্রথমে আমার পিতৃ-বৈরীকে 

সংহার করিধো, পরে ভূমগ্ুলস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিব। ধরণী 
নিক্ষত্তিয়া করিব ;. ক্রুমান্বপন তরি সগবার|--চামুতে ! এই: প্রতিজ্ঞা পুর- 
পার্ঘে কৃত সংকঘ হইয়! ব্রচ্ধার সঙ্গিধানে গিয়াছিলাম,-মাভঃ! তিনিই 

আমাকে এই জগৎ্ওরু জগংকর্ত। শিবের সমীপে প্রেদ্সণ করিল | শিব 
জগৎ্পিত।, অতএব আমারও পিতা | আমি পুত্র, যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞ 

পুর্ণ অন।য়াস-লড়া হয়, এই ভিক্ষা! প্রার্থনা! | 

ছুর্গী॥ ওহে ্রাঙ্ষণ কুমার ! তোমার প্রাতিজ্ঞাটিত বড় মন্দ নয়! তুমি 
ধরণী নিক্ষত্রিয়া করিবে বলিয়া যে অশা করিয্াছ, এ যন্ত্রণা তোমায় কে দিলে? 

তুমি জান যে আমি সেই রাজার বের রাজ-লক্ষী--আমি থাকিতে কায 
সাধ্য যে ভার গাছে আন্ত্রাঘাত করে|. বিশেষতঃ বাজ? ফার্তরীধ্য অভুতপুনব 
পরাক্রমশালী, পৃষ্ধিরীতে জজেক্ক। 'জার হুমি,একজন কু ব্রাহ্মণ ।- তোমার 
এরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞা অতীব অমত্তর। নুগুজ্ঞানে স্বপন দর্শনের ভার ঈদৃশ 
যে গয.ও অত্যন্ত সাহস, বধ করো নাল-বাঘন হয়ে, টের জ্যাশায় 
যেন -না? াস্তাহও আবম আহে প্রতিগ্মন' কর... . 7, 

পর। (রোদিত স্বরে জোড়করে) -হড়ামনি । ফাগে!। জিন 



নিজত্রিয়! পরনী |. ১৯ 

পূর্ণ বাপি না হয়, তবে বিফল গৃছে গ্রতিগ্ন করিবায় প্রায়োঞ্জন'কি ম।! 
এখনি আপনীর সঙক্ষে আধনারই ভ্রীপারপন্ধে ৭ প্রাদ হরির, সান্তঃ! 
আহি ত্রহ্ধার কাছে আটিই হয়ে, মনে মনে ধড়, জালা: ককধে) ভগবান: আ।- 

ভোষের শ্রীচরণে শর লয়েছি । শিং গতর, জগহগিতা, ছগহখড় জগ- 

সাগর! ধার টং পিউ জর গা রা আধিষ্ঠাী 

ও সর্ব কর্মের ফলদাত্রী। সেই. দয়াময় সর্দক্ঞানদাত। কি আমার পিতা 
নম?গ--হেশিবে! তার অর্থাজ-পিণী, ধিনি শক্তিরূপা, শক্তিরগে সর্ব 

জীবে অধিষ্ঠাত্তী; তিনিকি আমার: মাতা নন? তিনি কি সঙ্তানের 

কল্পিত কর্মে শঞ্কি দান করিবেন না? আজ জনক জনমী উভয়ের চরণে 

প্রাণ ত্যাগ করিকো-_নতৃবা আমার এই প্রতিশ্রুত কায যাহাতে কুভকাধা 

হহ তাহ। করুন! 

(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত শিরে অবস্থিতি ) 

শিব। প্রিয়ে! এই ব্রাহ্মণ কুমার ভগবান চহুযখের প্রপৌত্র, মহাগুনি | 
বমদঘির পু, বিষণ অংশে জপ, এই জগস্ধযাপিত গর্রিয় বংশ ধ্বংস করিবার 
নিবন্ধন ভগবান বিষুতর ষষ্ঠাবতার। ব্রীক্ষণ জীবন পদ্যপ্ত দিতে উদ্যত-_ 
অতএব হে বরাননে | তুমি ইহার প্রতি কৃপাছিতা'হণ 1 'অদকহও ! ইনি 
সামান্ত ব্রাহ্মণ নন--বনুমত্তীর অসহা দারুণ দুর্দাজ। পরিবর্ধিত গিয ভার' 
অবতরণ থেই স্বয়ং বিষ পরশু সহ জন্ম এহ্ণ করিয়া পরশু-রাধ নামে অভি- 
হিত হইষাছেন- প্রিয়ে! ইহাকে ভূমি চিন নাই--ইহ্ার প্রতি হুপ্রসন্না 

হও । (পয়শু-রামের প্রতি) 'বংস বনাম! তুমি আজ হইতে আমার পুতের 

সমান হলে! তোমাকে ভ্রিলোক দুল্নভ মবিষু। অস্ত্র, পরয় পবির কবচাদি, 

এবং অপুর্ব স্বাফি দিব। যাহার প্রভাবে ভূমি ্মবলীশাক্রেমে বিনা আয়াসে 
র্তবীগ্্যকে ষমর শায়িত. করিতে পারিবে আর তুমি জগতে অজেয় 
হইবে। বৎস এই নেও অভ্যাস কর! হুহ্ল্লভি মর, পুজার বিধান, ও 
হৈলোকা বিজয় নামে অত কথচ 1. এতসতিত যুদ্ধ শাক্্রে নাগপাশ, পান্ুপৎ। 

ক্গ-€, নারায়ণ, অসি, ব৫ণ,. গড়, গর্ব শক ইওটাদি অন্ত সকল; 



আরে! নেও-এই গদা) শেল, স্বুল ঞ পরও যম্বারা ভুমি কা কুল নিচ 

নির্ঘল করিতে হাম হইবে। কিছুবিগ স্থানে অবস্থিতি করিয়া এই 

অভ্যাস কয়; পন্চং পুরীর গিয়া সত সিভি করে, বর প্রাপ্ত হয়ে, 

ধচ্ছাকমে যুদ্ধ, গমন কিযে |... ::5 

(বামাফঠে ব্যোষ ব্যোষ, ব্যোম, পোষ মনি করিতে কবিকে 

ত্রিশ্ল ও কমখুলগ হস্তে নী 'ভৈরবীর প্রবেশ) 

( ভৈরবী য়ের লতকি প্রখামানক্তর শিব সংবরন। ) 

রাগ ভৈরবস্*ভাল একতালা | ২. 

বোবে ব্যোম বোবো। বোম তোল! ব্যোম কেদার বিশ্বেশ্বর | 

রজত পর্বত কান্তি কায অই দিক অন্বর ॥ 

গলে হাড় মাল! দোলে; হুশোদ্িত ফণি কুলে; 

পতিত পাবনী গঞ্জ পিরে ললাটে শশধর | 

রামে শোভে শৈল দুতা) ত্রি্ঘশের ঈশ্বরী মাতা; 

হস্তেতে পিনাক শল মত্বকে জটাতার। 

( ভৈরবীগণের পুনঃ প্রণাষ ও প্রস্থ) 

পয়ওু-রাম। (শিধের প্রতি করজোড়ে) পরতো! দয়াময় £ আপনার 

জচরণ প্রসারে আমার অভিলহিত অযস্ত বহ্যই সংগৃহিত ও দুশিঙ্ষিতত 

হইয়াছে, আমিও প্রভো] | এ ভ্ীচরণের কূপান্র আপনা আপনি আত্ম শরী- 
রকে পরম পহিত্র, পরম ধন্ত'ও পরষ পত্যান্রুযশালী অনুভব কঙ্ছ্ি। গুরো! 

এমন কি এখন আমার শরীরে ঈর্দৃশ ক্ষর্তি উপলব্ধি হইডেছে যে, অস্তঃকর- 
পরের উচ্ছাস ও চিক-বৃততিতন প্রবলতা অপরেক্ষাকত'পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হয়ে 

এক অভূতপূর্ব বিমল।-শক্তিতে পরিণত হইয়াছে--এষন কি ধেন আমার 
প্রতিজ্ঞ পূর্ণ আজই করতলস্ হুইল; এরূপ অন্ুতব হুইতেছে। দয়াময় ! 

এখন কপ করে অনুমতি প্রদান করুন যে, পৃক্ষর-তীর্ঘে দিয়ে অন্তর সিদ্ধি 

করে অচিরে যুদ্ধে যাত্রা করি আর বপনাদিগের উভদ্বের ভীপাপঞ্থের 
দুপা যেন সঙ মদোরধ ছুই । € মহাদেবীর, প্রতি) জননি! আমার 



নিঃক্ষত্িয়া
 ধরন । 

& 

কেউ সাই, আমি জাপনার নিতান্ত ক অ্জন, ও অরুতি জ 
মাখো। আস তি ডাই বেল: আমার প্রতি আগ বরণ 

খ।কেল। 
্ ০ টি হি 

দুর্গা । বহস পরশু-রাম। চি
 ফা রা রা রি জো রতি 

হলেম। শুরু স্থানে বেকপ উপকিউ। ক্লে সেই বত কার্থট কর পি, 

বৎস! অবশ্যই তোমার মদবাই পূর্ণ হবে: 

( পরশু-রামের শির ধার রি প্রণাঙ ও প্রান্থান ) 

ততীম় অঙ্ক। 

প্রথম গর্ভান্ক। 

হিরন? 
( অঞ্ষর় বটের গলায় পরশু-রাবের স্বপ্ধাহার ) 

 (অনতিচূরে কার্ভবীর্ধ্যার্জুছের রাজতবন ) 

( সবান্ধবগ্ পরণু-রাম রগবেশে উপস্থিত ) 

পরণ্-রাম। (স্বগতঃ ) স্থানটি ফড় মঙ্গ নন নিকটেই পৰিজ্র শ্রতো- 
স্বতীর শীতল বারি, অদূরেই উপবন, ভাছে আবার অক্ষয় বটের শীতল 
ছায়া মহ মৃহ যলয়ানীল সঞ্চালিত হইডেছে, আনতিদয়েই কে গু পর্বত 
মালায় শোভমান আছে--সযরক্ষেতাট্ি ও ড় হনোহর। হুর দুপ্রসপ্ত 



২২ নিঃকত্িয়া ধরণী |- 

স্থানও বটে, এক ইহা লুক্ষোম্ূল, নবরগ কতৃক স্গিত হওয়াতে বোধ হয় 
যেন প্রকৃতি [দৃদীতশযমা উচনা কুরে বেধেছেন.. কেষন হে! হরতজন 

তেওয়ারি স্থানটি বড় রহবীয় নগ্ন ণ 

(হরতল্মান !.. আজে. হা. তি, মনোহর ত1 আবার একবার ক'রে! 

অতি, উত্তম স্থান, নিকটে মহা তীর নদী; নর্ন এর হাড়া কি আছে ? 
পর। - তবে এই স্তানেই শিবির সংস্থাপন রর! যাক ? 
হর। আছে হ1। এই দিব্য স্থান। . 

পর। ভবে গবন্ধাবারের ২ সমস্ত শৌককে অনুমতি প্রদান কর। এই 

স্থানেই শিবির স্থাপন করুক। 'আর সুমি একজন দৃ'তকে ডাক ! আমি 
রাভীবাটীক্কত সংবাদ প্রেরণ করি । | 

(হুরভাজন জ্ওয়ারির প্রস্থান ) 

(একজন দূতের প্রবেশ ১ 

দুত। (করজোড়ে ) প্রো! ! ফ্রি আজ্ঞা হয়? 

পর | দূত তুষি শীঙ্র কার্ভবীপ্যার্জুনের রাজী-র্সভায় গমন কর রাজাকে 
ৰল্বে, তোমার শমন স্বরূপ পরুশু-রাম এসে উপস্থিত হয়েছেন । আপনি 

তাহার পিতা শ্বগাঁয মহর্ষি জহ্বিকে সংহার করে নিশ্চিন্ত নিকদ্ধেগে 

নিদ্রাহথথে কালযাপন কর্তেছেন--ত।ই তিনি আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ 

করিবেন বলে এসেছেন, সত্বরেই সমর সজ্জা চলুন ! 

দূত । ৫য আজ্ঞা হক প্রন্তো! আমি এখনই চক্লেম্। 

(দূতের প্রস্থান) 

( সকলের প্রস্থান) 



রাজ-সভ। 

রাজা সবর মিংহাসলোপি আসীন । 

রাজমন্ত্রী এবং অপর সভ্যগণ সভা! অধা।সীন| . 

€ পরপু-রামের তের প্রবেশ ). 

দুভ। (রাজ সম্মান পরদ্দানানস্তর করজেঞড়ে ) মহারাজ ! আমি মহা- 

বল পরশু-রামের ফিহ্কর। আপনি তাচার পিত| মহর্ষি জমদগ্সিকে. কোগি- 

লা লালমায় রণশায়িভ করে নিরুদ্বেগে নিদ্রানথখে আছেন_তাই তিনি 

আপনার মহিত সাক্ষাৎ করিতে এষেছেন। শীত্র সসৈম্ত প্রত্মত হউন, 

শীঘ্রই চলুন! | | 

কার্ভবীর্য)। ওহে দত !.তোযার প্রো! পরশুরাম কোথায় 7 
দৃত। আছর নর্ঙ্গা তীরে ক্ষয় বটের তলায়। . . 
কার্ত। যখন তাহার প্চিচার সঙ্গে সংগ্রাম হয়েছিল, তখন তিনি 

কোথায় ছিলেন? 

 দুত। পুক্ধর- ভীর্থে। .. 

কার্ত। সে স্থারে'কেন? 
দুত। তশস্তার কারণ 1. সা 

কার্ত। তবেসে. রশ কেন ত্যাগ কর্মের রা; । 

দূত; আঙ্ছে! বৈরনির্থা তন স্পৃহা ৰ বলবতী হওয়াতে |. 
কার্ত। হ$.। তার কি এমন ক্ষমতা আছে ?... 

দুভ। আনজ্ে! ত। ন|খাচঙলই কিরএক্ষের আবীর হণ! 
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ডখন কের এফোন, নাই। ।. 
দুভ। আজে! তখন সংখা পান না &. 
কার্ড এখন কে সংখা ফলে? র্ 
হুড আত! ভীহার পিতার সুর: পরেই তীঁছায় জননী অন্থনৃতা 

হওনোত্হুকা! হ'য়ে অঙ্যোটি র্যা সম্পাষমার্ধে দত পাঠিয়ে ছিলেন! 
: কার্ড। অন্তেরি জিয়ানে নরক তপক্কায় গেলেন না? 

ছ্্ত। আজ! ধাবেন--বৈরনির্ধাতনের পরে। ৃ 
কার্ত। (উপহাস পর্বাক ) অঃ হোঃ 1স্থার নিজের ক্ষমতায় নাকি? 

দ্বৃত। আজে! ধড় উপহাস কদ্ছোন যে? জগতে তার ফৃশ বীর কি 
কফেউ আছেন? | 

কার্ত। ওছে দুত। আমি ভিডি আর কি ক্ছি?-_শুনে সন্তঃ 
হলেমৃ--বলি ভাল। ভাল।! ভাল ধঃ নু বদ্যপি খোলা ঝাড়া না হতেন। 

দৃতত। মহারাজ ! সেই খোল! ঝাড়ারই প্রতিজ্ঞ। প্রভাবে পৃথিবী এবার 
ক্ষত্রিয় ঝাড়া হবেন। 

কার্ত। (তি উচ্চ হাস্তে ) অং!হ! ছ!হ! হু! বাহ্বারেদুত! 

এই অপুস্ব কথ।ট শুনে বড় হাদি পেলে যে হে ।-কি? কি? আর এক. 

বার বল কেখি শুনি ?- 

দূত। (গর্দিতশ্বয়ে) মহারাজ এখন হাসা করিতেছেন বটে ; কিন্তু 

ইহার পর কাদিতে সমন্ব পাইবেন না) সে প্রতিজ্ঞ। ! অব্যর্থ; প্রতিজ্ঞ। ! 
পরশু-রামের প্রতিজ্ঞা--ফিনি অন্ধিভীয় রপ-পডিত মহারখ ।__ আশুতোষ 

ধাহারে দহঙ্জের জনি দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন_-এবং দ্বযুং সাহা- 

বার্থে অধ্যবসায়ী হইস্থাছেন। যিসি অস্কার আকেশ ; বিযুর বর; ও শঙ্কর 
কর্তৃক মনত, জ্ঞান, তুষ্ধ, কবচ, রণ-কৌশল, বর, শু, পেল, ইত্যাদি সমস্ত 
উপাদেয় বন্য প্রাঞ্ত হইয়া দ্বা্ষণ হৃগ্যের তেজ খারখ করিস্কাছেন। ধিমি এই 
সফাগরা পৃথিবীর দূর্দান্ত কষতিস্থ তার অবতরণীখেই তগযান বিষুর হষ্ঠাবতার 
হুইয়। জন্ম গ্রাহণ করিয়াছেন-মহারাজ 1 সেই পেরওু-রাষ রাজমৃগ কুলের 
বৃগেশ্রের স্বরগ অত্রিয় নংশ ধ্বংস কাঁরিধার দিবা এই ' প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছেন। রাদন। সে প্রতিদ্। সাধারণ প্রতিজ্ঞা নক! ক্ষত্রিযকুলে ফোন 
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খানে কাহাকেন্ বংশে বাতি ছিতে রাখিবেন না? ধরণী নিক্ষন্ত্িয়া কার্র- 

বেন, একবার নয় ক্রমাঙধয় ছি বাপ্তধার | 

কার্ত। : গ্দিতস্বরে) দুত তুমি তারে বলো গিয়ে, তিনি পরশু-রামই 

হউক, ভৃখত-রামই হউন, আর অবতার রামই হউন। তাঁর সর্দশ শত শত 

রাম এলেও কান্বীগা জন দৃুকপ।ত করেন না। 
দূত | মহারাজ । এক্ষণে মিছে বাক্যব্যয় করা অমূলকমাত্র। সমরাগণে 

প্রবিষ্ট হইলেই কিছু অবিদিত থাকৃবে না। এক্ষণে শীগ্ৰ শীত্র বাটির বাহির 

হউন। সমর ক্ষেত্রে আগমন করুন) 

কান্ত । দ্ধ! তুমি যাও গিয়ে শীঘ্র সংবাদ দেও ' আমি মত্বরেই 

ধাইব, মন্্রেই তাহাকে উর পিতৃ-সদূনে পাঠাইব | 

কার্তবীগা ! মন্ত্রী ছুরতসিং! রাজ্যের বুশল বাত শুনিলে তো? 

মন্্রী। আজ্ঞে হ1!: শনিলাম তো এবং বিবেচনা! করিয়া? দেখিলাম 

এ সহগ্রাথ শ্রেয়স্কর নয় । 

কার্ত। কেন মন্ত্রীবর। কিমে জানিলে শেয়ুক্কর নয়? 

রী? আজে! পরশু-রামের নাম শুনে! দত যখন নাম উল্লেখ কারল, 
খনি আমার শরীর লোমার্কিত ও নিকৎসাহিত হইয়া উঠিল-- 

ার্ত। (উপহাস পুক্দক) অঃ হো। পরশ্র-রাম একজন সামান্য 

রাঙ্ষণ, তপস্থী জমদগ্নি মুনির পুল | ইষ্ঠার [পন্ত। শর্ণীভি কোপিলার প্রভাবে 

আমার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াও আ.ত্ম-রক্ষা করিতে পারে নাই-- 

এর আবার ক্ষমতা কি? 

মন্ত্রী। মহারাজ ! আপনি লবিশেষ জ্ঞাত নন, তাই ও কথা বলিলেন, 

পরশু-রাম প্রাকৃত মানব নন। [শি ভগবান বির ষঠাবতার পুথিবীর 

ভারাবতরণার্থেই পরশু (অর্থাং কৃঠার) মহই উর জন্ম হয়। রাঁজন। 

গুনে ভয় হয়__ুঝিবা মেই দিনই আজ উপশ্থিত-_-তাই ইনি সমরগ্েত্রে অব- 

তীর্ণ হইলেন। যাহাই হন্টক, ফলিতার্থ এ যুদ্ধে জয়লাভ করা অতীব 
দৃরুহ | 

কার্ভ। মন্ত্রীবর ! তিনি যাই হউন, ক্ষত্রিয় সম্ভান হইয়া, রণ সংবাদ 

শুন্মু! নিশ্চিগ্থ থাকাও তো হইতে পারে না। এফুদধে শ্রেয় হউক বালাই 
রী 
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হউক, যুদ্ক-যাত্রাতো অবশ্য কত্তব্য। ভ্িতীয়তঃ যখন এক্দ্িবস সকলকেই 

মৃত্রাগ্রাসে কবলিত হইতে হইবে, তখন আর মরণে ভয় কি?- বিশেষতঃ 
তধন্ত-রাম ঘদ্যপিই ভগবত অনত!র হন, আর ইহারই হস্তে মৃত্যু হর, তা 
হইলেও তে। আমার পরম ভাগ্য বলিতে হইবে_-অতএব মন্ত্রীবর ইহ 

আশ্রেয় হইলেও এশণে শ্রেয় বলিতে হইবে। 

মী । আজে হা! এ কথার উপর কোন কথাই নাই। 

কাত । তবে তুমি সন্থরেই ইহার উদ্যোগ কর! জয় 1সং প্রভৃতি সেনা- 

পতিদিগকে সংবাদ দেও! তাহারা যেন আপনাপন সৈন্ত জন্প্রদায়ের মধ্যে 

অদুমতি খে।ষন! করেন, রথা মহারথা গজারোহী অর্খারোহী প।দাতিকাদি 

আম্ত সেনানিকৰ রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নশ্বর্দাতীরে শিবির স্থাপন 
করেন-_-সার মকলেই যেন তথায় উপশ্থিত থকেন। তত্রেত। অক্ষয় বটের 

ভল।য় পরণু-বাম আছেন, তার সহিত ঘোরতয় সংগ্রাম হইবে । তোমরা 

হুর দুল একাত্রত হইছ্। অগ্রমর হওু। দ্বীর মত্স্ত, মগধ, মিথিলা, মান্দা- 

রাজ, কণ।ট, আউদ, পঞ্চল ইত]াদি সমস্ত দেশের রাদাগণকে পত্র লেখ। 

বেন তাহার। কলে অচিরে সসৈম্ত রণবেশে নন্দু্া-তীরে আভসিয়। উপস্থিত 
হন। আর এক কথ! এহ যে, দেওয়ানাজকে বিশেধ করিয়া বল ! বহু দেশ 

দেখান্তর হইতে রা'লাগএ ও বাজআজ-সৈম্তগণ আমিবেন, ভাহাদিগের সেবা 

শ্ুজ্ষার দ্রবাদির আয়োজনে যেন বিশেষ যত্ববান থাকেন। দ্রব্য সামগ্রী 

লমও খেদ এচুর পরিমাণে তথায় বিন্যস্ত করা হয়। আর অধিক কি বলিব 

হুমিতো মদ্ই জান-_ষাহাতে কোন অংশে ক্রটী ন! হয় তাই কর। আয়ো- 
জনের দ্রব্যাদি নিখিল আন্ত, ও সমস্ত রাজাশণ একত্রিত হইলে, আধ ব- 
সায়ে সমরক্ষেত্রে যাত্রা করা হইবে। 

সকলের প্রস্থান) 



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 
আর] 

রাজার অন্বঃপুর | 

মখীগ পরিৰেষিতা রাঙ্জী মনোরমা আসীন! 

। বাঞ্জা কারৃবীগ্াঞ্জুনের প্রবেশ; 

কা্তবীগ্য, : অতি মৃদুষঙ্থরে) রাজি! প্রেরসি মনোরমে । আজ বু 
অমঙ্গল! 

মনোরমা । : বিশ্মান্িত রে) কেন জীবিতেশ্বর ' কি অমল 

দেখলেন্? 

কার্ত। প্রিয়ে! গত রজনীতে বড় ভয়ানক ছুঃস্বপ্র দেখিয়াছথিলাম। 

গে সমস্থ অলক্ষণের কথা তোমার সপ্সিধানে ব্যক্ত করিতে আমি ইচ্হা করি" 

নাই| কিন্ত হইলেকি হয়? আমিযে দুঃ্প্পের কথা অমঙ্গল হুচকফ 
বলিয়া ধ্রিত়ে । তোমার কাছে ব্ন্ত করি নাই- যেই ঢঃকপ্ের অধিনাকই 
আজ আমার দ্বারে উপস্থিত। 

মনো । জীবিতেশ্বর। কে তোমার ছঃন্বপ্রের ভুধিনাথুক হইছা ছাদে 

উপস্ঠিত হইহ ১) এমন শক্র কে আছে নাথ? 

কাত, শ্রাণেশ্বরি | স্গ্গত যমন মাণর পুজ্র পরশ রাম! ছিলিই 

দ'মার দুঃগপ্পেত আধনায়ক 1 তিনি নক ব্রার আদেশে, নিষুদব ববে, ও 

শিবের সহায়তায় এবং তাহার গাঁদিধা,ন সম আনল শন আগত হও, 

য়ায় প্রতিজঞ। করিয়াছেন ধরণী দ্রিসপ্রধার পিঞ্ডিয়া করিবেন । আবার 

নাকি ভগবান শৃ্রপাণী ৩'ই(কে বিষু মন্ত্র ও কবচাছদি দিয়াও উংসাহিত 

করিব'ছেল প্রিয় । তিনিই গজ অপাধসাতগ সতরগেত্ধে অবতীর ছইয়া, 

ঘ্বেণ। 



২৮ 'নঃশত্রিয়া ধরণী । 

মনো। হ। লাথ। তিনি সসৈনো রণবেশে এসেছেন কি? 
কার্ত। 1 জীবিতেশ্ববি ! ভিনি সংবাদ প্রেরণার্থে জনৈক সৈনিকদৃত 

প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

মনেো। কোথায় তাহার স্ছশ্দাবার সংস্থ'পিভ হইয়াছে * 

কার । নশর্দা-পুলিনে অক্ষয় বটের তলায়। 

মনো । (সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্লক) জীবিতেশৃর ! আমি পরশু- 

র!ষের বিষয় কিপিৎ কিবিৎ অবগত আছি। তিনি ভগবান ক্ষুতর অবতার 

বিশেষ- পৃথিবীর ভার লিঙারণার্থেই জগম্বগ্ুলে আরিভুর্তি-হে জদয়- 
নাথ! ভুমি তাল সঙ্গে সংগ্রাম করিতে কথন যেওনা, সমরক্ষেতরে পদার্পণ 

করো লা; বিবাদ বিসঙ্গাদে আর কাজ নাই। 

কার্ড । শ্িযতমে | ক্ষরিয়সলে জন্ম গ্রহণ করিয়া রণে পরাজুখ হইয়া, 

কি জীবিত থাকিতে আছে ?--দপর্থ্ম বর্জিত, লোক বিগর্রিত, সমাজ নিন্দিত, 

এব রাজকুলে কলক্ফিত-_অতএব প্রিয়ে। একূপ অপযশ জাজন হইয়া, 

কাপুকষের ন্যায এই জগতে জীবনন্ হাব থাকাপেক্ষা, যদ্দি পরশ-রাষের 

হস্জে আমার মতুযুই হয়, সেত সর্দোৎ্কুউ-অতএব, প্রেয়সি। যুদ্ধ যাত্রায় 

বাধা দিওনা, কৃলধর্শে প্রতিবন্ধক চৈওনা। ও আমাদিগের সনাতন ধর্ম 

তাকি তৃমি জানন।? তবে এ'সংগ্রামে শ্রেয় নাই, তা আমি বেস জানি। 
কি তাবলিলে কি হয়? ক্ষত্রিয় হযে রণে পরাসুধ তো কখনই হইতে 

পারিব না 

মনো। (সজলনেত্রে) হ্য়নাথ । মহর্ষি জমদগ্রির পুজ পরশ্র-রাম 

স্বয়ংই বিষু। অবতার | তাহে মঙ্গা্দেবের শিষ্য, চতর্শখ কর্তৃক আদিষ্ট, পরৎ- 

্রচ্ম নারায়ণ ধারে বঙ্ছ্গানে সন্তষ্ট, জগংগক শৃলপাণী ধারে আহস্তের অস্মা- 
বলিদিয়া সহায় হইযাভেন । তাঁর সঙ্গে অংগ্রাম পিপ্র হগষা কি সাধারণ 

কথা ।--তিনি বহ্ন্ধরা নিক্ষত্রিয়। করিবেন প্রতিচ্ঞা করিয়াছেন, ব্রঙ্গা, বিষ, 

মতেখবরাদি সন্দদেব সহায় আছেন তিনি ঈশ্বরের অরূপ, তার এই সামাল 

প্রতিজ্ঞা পূরণের বিচিত্রতা কি ৭_মগারাজ! “অধর রাজন যতো ধু 

স্ততো জয়" আপনি মুগয়্ায় গিয়ে ক্কুধা তৃষ্তায় কাতর হইলে, মহাত্ব। স্বগণ 
যমদশ্রি মসৈনা আপনাকে দেন €লভ ভোজা দ্বারা পরিতোষ পুর্ন ভোন্সিন 



“ক ভ্রেঘা ধণী। ২৯ 

করইতলন। আপনি কিনা এত:ঢুশ মহৈশ্বপ্গোর ঈহবয় হইয়াও-_ তাঁপস 

বা পের গেইী সর্দ্ধ ধন কোর্গিলার লালষায় ল্]েভান্ধ হয়ে, ধর্মশপথে কণ্ট- 

ক'কী করে, ঠাহইারে সংহার কলেনি-মহারাজ! সেই সর-গাভী কোপি- 

লান্ত হুর-লোকে গমন করিলেন, আপনি কেবল ত্রন্ষ-হত্যা, স্্রীহত্যা ও কোটি 

কোটি নরহৃতা'দি পাপপক্ষে পরিলিপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্াাগত ১ইলেন। একেত 

কৃতদ্বতাই মইীপাপ। তার উপর আবার এই সকল অকারণ হত্যা ।-- 

মহারাজ। আপনি শ্পঙ্ডিত হয়ে এতো লোভ। এ পাপ কি অমনি 

অমনিই ক্ষয় হবে, প্রতিফল অবশ্যই ফলিবে। আমি এই জন্যে বলি 

সামা হউন, দাসীর কথা রাখুন, সমর-.সজ্জা পরিত্যাগ করুন, পরশ-রামের 

শরণ লউন! তিনি বাঙ্গণ, আপনি ক্ষা্রয়। ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণের সেবা 
নিন্দা নাই; তায় তিনি আধার ভগবং অবতার | তীর সমীপে গিয়। অনুনয় 

করুন! স্ব করুন! তিনি তবশ.ই দয়া করিবেন, ক্রোধ সম্বরণ করিবেন, 

অপরাধ ক্ষমা করিবেন । সকল দিক্ বজায় খাকফিবে,-শত্রিয় কুল রক্ষা 

হইবে। নাথ! আপনার একজনের দোষে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীস্» 
ক্ষত্রিয় বংশ কেন ধ্বংস করাইবেন ?-_ 

মনোরম কর্তৃক সকরুণ মধুর স্বরে অনুনয়! 
তু 

রাগিণী খাম্বাজ-_তাল মধামান । 

(প্র:ণনাগ হে 1) যেওনা! যেন রণে ; প্রায় জলে । 

বিদরে জয় আমার মে নাম গুনে ॥ 

সে অতি দুর্জয় বীর) পে রণে নাহি নিস্তার; 

স্বয়ং লিষু। অবভার ; ক্ষতি নাশানে ' 

এসো ছে! জাদয়নাথ !. যন সাধে পুরাই সাধ; 

রেখে!না চির বিষাদ! এ পাধ জীবনে ॥ 

“নন্দী শরৎ সিংহের প্রবেশ 

মন । ক্ষিতিলাঘ । ইশষদাধিপতি দেমদন্ত, মংস্য-রাজ, রাজা হুচজ্ঞ, 
মগদেখবল, মখিলাপর্ি আদি বহস্হখাক রংঞজাগণ রাজনাজিতে সমাগত, নে 



৩০ নিঃক্ষত্রিয়া ধরণী । 

সকলে মন্্ণাগৃহে উপবি& হইয়াছেন। তাহাদিগের সৈন' সমস্যও আগত 

প্রান্ন। কতক কতক রাজধানীতে উপনীতও হইয়াছেন, কতক কতক 

পণ্চাতে আদিতেছেন। উপস্থিত নৃপগণ আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, শীন্্ 
বহির্ভবনে আমিতে আজ্ঞা! হউক ! 

কার্ত। মন্ত্রীবর ! তবে তুমি স্বয়ং এখানে ফেন এলে? অনা কোন 

ব্যক্তিকে পাঠাইলেও হুইত। তাহাদিগকে অভ্যর্থনা ফে করিতেছেন £ 

শীত গমর কর! শীঘ্র গমন কর! তাহাদ্দিগের সহিত সদালাপ ও সম্ভাব প্র্গ- 

শনি কর । আমি অতি সন্বরেই আনিতেছি | 

মন্ত্রীর প্রস্থান । 

মনো। জীবিতেশ্বর। যুক্গের আড়ম্বুর করিবেন না দ্রাসীর কথা 

রাখুন, পরশু-রামের শরণ লউন 1-_-তিনি বিুঃ জবতার, তার সন্নিধানে লঘুতা। 

গ্বীকার করিলে মানের লাঘব হুইবে না। ূ 

কার্ত। প্রিযতমে ! তুমি যদিও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তী ও সার্বী সতী, 

ততাচ তুমি অবল! নারী। মান, আপমান, সন্ত্রম, অসন্তরম, এর তুমি কি 

জান?__-ভাল, এইতো মহা। মহ! রাজাগণের সমাগম হইয়াছে, ইহাদেরই 

বা মন্তব্য কি. আর কিই বা ইহ্থারা পরামর্শ দেন, তাও! এখনি জানিতে 

পারিবে! তোমাকে না বলিয়া, ন! সম্মত করিয়া, আমি কখনই রণে যাইৰ 

না। এখন রাজীগণের সহিত সাক্ষাৎ করি গিয়ে, পশ্চাতে আমিব। 

(রাজার প্রস্থান, 



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 
৫ 

মন্ত্রণা-গৃহা । 

/ সোমদর, মত্স্তরাজ, মগদেশ্বর, রাজ] শুচন্দ্র, মিথিলাপতি 

ইত্যাদি রাজগণ আমিন ) 

( কার্তবীগ্যার্জনের প্রবেশ) 

যাজাগণ। (গাত্রোখানস্তর অভার্থনা) আস্তে আজ হয়। আস্তে, 

'আঙ্ছ। হয়! আস্তে আজ্ঞা হয়! 
কার্নীগ্য । (করলোড়ে যখ।বিধি সম্মান পূর্বক) বস্তে আজ্ঞা হয়! 

বসতে আজ্ঞা হয়! বসতে আজ্ঞ। হয়। 

হুচন্দ্র-রাজা। মহারাজ । পরশু-রামের সঙ্গে আপনার বিবাদ কি 

জন্য? 

কার্ত। তার সঙ্গে আমাৰ বিবাদ কিছুই নয়। 
তু। তবে তার সংগ্রানের উদ্দেশ্য কি? 

কার্ত। হুচন্ত্র। আমার তে! কোন উদ্দেশ্য নাই। তাঁর যদি কিছু 

থাকে, তা, সে তিনিই জানেন। | 
মৎ্সা-বাজ। কোনে। অভিপ্রায় না থাকিলেই, বা তিনি সংগ্রামে আসি- 

বেন কেন?-- অবশ্যই কিছু আছে। 
হচজ্স। তিনি ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া! ক্ষত্রিয় ছিংসায় রাজ- 

ড্রোহী হইয়। রাভত্ব করিবেন নাকি? 

সোমদ্বত। উ” হ" বুঝ্তে গাল্লেন না! মহারাজ কার্তবীর্্য পরণ-রামের 
পিত। মহর্ষ জমদগ্নিকে কোপিলার লোভে সংহার করিয়াছিলেন নাস ।ত- 
ক্রোধ সেই; আর কিছু নয়। 

হু) সে সময় পরশুরাম কি উপস্থিত ছিলেন না" 



লর্ত্রিয়। ধরণী। €* 
টি 

সাম না--সে সময় তিনি পুক্ষর-তভীর্ঘে ছিলেন: পশ্চাৎৎ সংবাদ 

প্রপ্ত হইলে, পিতৃ-কাগ্য সমাপনার্থে আশ্রমে আসিয়া, শোকাভিভুতচিত্তে 

প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন পৃথিবীকে তরি সগুবার নিঃক্ষত্রিয়া করিবেন। ন্ধা, 
বিষণ ও মহেশের সমীপে নাক বর প্রাপ্ত হইয়াছেন-_শ্ুদপাণীা স্বহগ্ডের 
'শ্ম শনি সমত্বই প্রদান করিয়াছেন। 

মিথিলাপতি । ওহে সোমদত্ত ।শুলপাণী না দিবেন কেন? পরশু-রাম 
তে? সামানা ব্রাহ্মণ নন ! বিধু। অংশে জন্ম ভগবানের যষ্টাবতার ।-- আধার 

শত্রিক়কুল ধ্বংস ও নিমু'ল করিবার নিবদ্ধনই তাহার জন্ম গ্রহণ--দেবতারা 

কেনই বানা সহায় হইবেন? এসমস্ত তাহ।দিগেরইতো খেলা । 

কার্ত। হেনৃপগণ। জন্পজ্ঞন সসীপে আনার নিবেদন এই হে, আপ' 
নারা সকলেইতো সমস্ত বৃস্তাস্ঠ অবগত হইলেন। এখন কর্তব্য বিষনে 

আপন।দিগের মন্তব্য কি প্রকাশ করিয়া আমাকে শ্থিরচিত্ব করন । অস্ত. 

পুরে রাঙ্ঞীর ইচ্ছা! যে, সঞ্ধি ম্বাপন হয় 

সথচন্ত্র। মহারাজ! পরশু-রায যখন খ্আক্রমণ করিয়াছেন, তখন রণে 

গরাজ্ুখ হওয়া অতি কাপুরুষের কাধ্য। 

মিথিলাপতি | অসরে অবশ্যই যাইতে হইবে তার মন্দেহ কি? না 

গিয়ে ঈহিয়কুল কি কলম্থিত করিবে? 

সোমদত্ত । হে সর্বজন! আমি একটি সাদা কথা বলি, আপনার 

বিবেচন। কক্চন। যখন ধরণী নিক্ষয়িত্র! করিয়া, বহুমীর ভার লাঘব করিতে 

ভগবান হরিঃ জম্ম গ্রহণ করিয়।ছেন, আর সেই ক্ষত্রিয় বংশে আমাদিগের 

জন্ম । তখন রণ ভয়ে তীত হইয়া, অধর্দের ভার শিরে বহন করিয়া পলাই- 

লেই কি কেউ বাচিতে পারিবেন ?--তা কখনই পারিবেন না। তবে আর 

বুথা কথার আন্দোলনে ফল কি? বরং রামের হুস্থে পতন হইলে স্বর্গলাভ 

হইবে তার সন্দেহ নাই। 

মত্স্তরাজ। ক্ষত্রিয় স্গান হইয়া রণে ভয় করিব? কি আশ্চধ। ।-- 

হয়ে কেন মরি নাই। 
হুচআ। মন্তীবর! কোন স্থানে গরশু- রামের স্বন্ধাবার সংস্থাপিত 

হইয়াছে ? 



মধ আহ । শন্মদ পলিতন অঙ্গবহটব লাখ 

মন্ত্রী। মহারীজ । সৈন্য তা কিছু নাউ কেবল জনকত বন্ধ-বান্ধব 

মাত্র, তা তাহার রাঙ্গণ। 

প্র) তবে মার তরে ভয়ক ও 

মন্বী। মভারাজ' শ্ুন্ভ-নিশুস্কের ঘুদ্ধে মহাদেবী চামুণ্ডার সমভিব্াযাহারে কত 
নন ছিল ?--তমনি ইশিও তো ভগবানের অবতার !-_একাই এক সহস্র । 

পোমদত্ত। তা না হইলে আতে। সাহস, আতো। দন্ত আছো তেজস্বীত। 

যে, তিনি স্বর একাকিই এই স্ুবিস্তা্ জগন্মগুলের সমস্ত সৈন্য-সঙ্কুল সামাজা 
নিখিলকে অনাথ করিতে প্রবৃভভ ভন 17. 

স্থ। এখন সংগ্রামেভে। গমন কন বক, পশ্চাৎ বিবেচি5 ভইবে । জয় 

পরায় সকলেরই তো আছে । 

কার্ত। (প্রত্যেককে করযোড়ে অন্থনিত বচনে ) তবে শুভ-কাবে বিল- 
স্বর আর প্রয়োজন নাই । আপনারা আঁপনাঁপন সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া, 

নর্খ্দা তীরে গমন করুন। সেখানে স্থান অতি মনোহর, এবং পরিস্র। 

মহা পবিত্র আ্োতশ্বিনীর নির্মল জল, স্ুশীতল সমীরণ, নিকটে অতি রমণীয় 
উপবন, এবং তাহ! খতু-স্থলভ ফল পুষ্পে সুশোভিত-_সর্বতেভাবেই অতি 
স্বাস্থ্যকর স্থান। সেনাপতি জয়সিংহ ও অমরসিংহ সসৈন্যে তথায় অবস্থিতি 
করিতেছেন; আপনাদিগের স্বন্ধীবারও সেই স্থানে সন্সিবেসিত করুন । আমি 

অন্তঃপুর হুইয়! শিত্রই আসিব। 

( সনাট কার্ডবীর্যাাজ্জবনের প্রস্থান ) 

€ এন, সকলের প্রস্থান 1) 

৩ শি শাসক তি সি 



পঞ্চম গভাঙ্কু 

অন্তঃপুর | 

( রাঙ্ঞা মনোরম। ভূদিপধ্যায় শয়ান, নয়নে অহ্রধারা প্রবাহিত, 

নর্খীগণ সুশ্রুষা! সম্পাদনে নিযুক্ত 

: কার্ভবীধা রাজার গ্রবেশ 1) 

কার্ভবীধা। | স্বগত ) একি ! ধুলা পড়ে বে! স্ত্রীলোকের মন কোন 

মতেই প্রবোধিত হয়ন।। ( প্রকাণো ) নাজ্ি। মনোরমে ! গাত্রোখান কর! 

মধুর স্বরে ছুটে। কথা কহিয়া প্রাণ শীতল কর।- (প্ররে ! একেতো৷ এই কুদিন 
উপস্থিত, ভাতে আবার গুগভ্যন্তরেও এই অন্খ, ইহাতে কি অন্তঃকরণ স্বর 

থাকে 2 গ্রেরগি ! আমি যুদ্ধে গমন করিনাই, এখন গাত্রোখান কর। তোমা 
মমৃত-শিক্ত বঢনাবলতে আমার এই বিপ্লন্ত অস্তঃকরণের তৃপ্বি-সাধন কর 

প্রয়ে। তোমাকে না মন্মভ ক'রে আমি কি ফেতে পারি -? 

মলোরমী | (গন্দশ নয়নে করুণন্বরে ) হী নাথ হা প্রাণেম্বর 1 

গার নিছে নার। পেন বাড়ান ?-আপনি দাসীর কথা শুনিবেন না, দ্রাসীর 

অনুরোধ রাখিবেন ন।। একস সমর তরঙ্গে ঝাপ দিবেন--পরশুরামের তস্তে 

গ্রাণ ভারাইবেন। বে অমূলক মায়া বন্ধনে আর ফল কি ?--হদয়-নাথ হে! 
আপনি মে আজ্ঞা করিলেন, আমাকে সম্মভা না ক'রে রণে গমন করিবেন 

না নে কেবল আপনার প্রবোধন বাক্য মাত্র। কারণ তাঁও কি কখন হইতে 
গারে ?-আপনিই কেন বিবেচন। করিয়! দেখুন না যে, এপর্যন্ত শ্রিয়জনকে 
গ্রীতমনে কে কোথায় বিদায় দিয়াছে ?--অতএব আমি কি কখন ইভাতে 
সম্মতি প্রকাশ করিতে পারি? স্বেচ্ছানুসারে শার্দল মুখে কে কোথায় আত্ম- 

সমর্পণ ক'রে থাকে ?--জীবিতেশ্বর ! আমি তো বারম্বার আপনাকে নিষেধ 

করিতেছি যে, রণ-প্রারত্ত হইবেন না সমরাঙ্গনে যাইবেন না । সমরেচ্ছা ত্যাগ 



নিঃক্ষভ্রিয়। ধরণী | ৩৫ 

করুন; রামের সঙ্গে প্রাত করুন । বিনয়-বাকো তাহার শরণ লউন 1-- 

আপনি কি তাহা টি ? বল 2 হাব আর কেন £--হাদয় বল্পভ হে! 

এ রণের পরিণানে যা হহলে ত। আমি দিবা চক্ষে দেখিততছি । 

কান্। (ম্লান বদনে )গ্রিত্তম আমি সবই ও ১১ বই এঝি। কিন্ত 

ক কার উপাধ়ান্ব লাই । ভবিভব্য ছাতা ভা 'অবশাই হইবে, অতিক্রান্ত 

নামি রূপে পরাজুখ ভইয়। আপনাদিগের কুল- 

ধনে কলঞ্ধ প্রদান কেন বড - প্রয়তনে ! পরিণামে বাহী ঘটবে, তজ্জনা 

আমি দনের মনে কিছুনা নই ছখ কৰি না, এবং ভয়ও কবি না। যেহেতু 

চে শু ৮1 বু ৮ বদ্ধ) ৬৭ এমি 

] 

শা 
সখ 

সি এ এ 

শা 

তি শোক, ভাপ, দুঃখ, খদ ও ভরাদি সমস্ত কেবল মট বাক্তিকেই অভি 

করে প্রিয়! অমন্তই জীনিবে ঘে, আপনাপন কর্মফল মাত্র। কাল প্রাঞ্পেই 

5৫] 

€” 

ফল প্রাপ্য হয়। হনষেগ আদ বে কাল-টক্তে ঘুণিত হইতেছে, আমার নি 

টি] ্খ - না মু শি পে টি ্ ্ চা রি শি টা রর ব্ ” নখ ৫ ৬ বু ৩ ্ব শে এ. ধ হী শা বর ২ নস চি ক 
রুমে নিষ্তার পাইব না| আর যদাপি ভাহা না হইয়া ডিন তা কেহই 

(কড়ু করিতে গাবিবেন না| প্পে়সি মনোরমে ! পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয় করিতে 

কৃত সংকল্প হইয়াছেন, ত্রক্ষা, বিষু। মভেম্খরাদি দেঘ্ত। নিচয় অন্রমোদন পুর্ধক 
'ঠাতাকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। অতএব আখার যদাপি সেই দিনই উগস্থি 

হইয়া থাকে, ত। হইলে গ্রিঘে! ণে না গিয়া! গুহে লুক্কাইত গাকিলেই কি রক্ষা 

পাইব৯১..কখনই পাইব না। এই জনো বাল, পরিয়ে! অন্থভাপ ভ্যাগ কর। 

অন্তরের মালিন্য দূর কর। মনের উতস্রকো বিদায় দিয়া, বপ্রিয়-ধান্টের গৌর 

রাখ, _ যদ্যপি সমরে জয় লাভ করিভে পারি, তবেইত পুনম্মিলন, নতবা। আল 

কি বলিবঃ 

মনোরম । (গলদশ্র মোচন করিতে ককণস্বরে) জীবিতেশর । বদ্যাপি 

একান্তই আপনি বূণে গমন করিবেন, তবে ক্ষণকালের নিমিত্ত এই অন্তঃপুরে 

অবস্থিত হউন। কৃপা করুন; কিঞ্চিৎ অবশর দিন। উতলী। হইবেন না 
হৃদয়বল্লভ হে! তা হইলে দাী এজন্সের মতন আপনার আদাদদ দের জেবা 

করিয়া জীবনের চরিতার্থত। লাভ করে, নয়ন পবিত্র করে, আস দুইটি মধুর 

বচন শুনিয়া শ্রবণেন্ত্রির সফল করে। প্রাণনাথ! আর একটি সার থা 
এজন্মের মতন নিবেদন করিব -.লছি দর সালের পাপ শীতল 1 আর্ঘদিগ এন 

] 
জে 



৩৬ নিঃক্ষত্রিয়। ধরণা | 

পাবি্ব থাকিয়া স্বামীর মৃড় স্বচক্ষে দৃষ্টি বাঁ শ্রবণ করে, তার দমা। অভাগিনী 

মার তরিজগতে নাই । নাথ হে! স্বামী ভীনা রমণীর জীবনই বৃথা । তার 

আহার বৃথা,--বিভার বৃথা, শিত্রাবথা,-ভার সমস্ত বৃথা । প্রাণেশ্বর ! 
বলা নয়) ঈশ্বর বেন না করেন, তত্রাচ কি জানি বাঁদ ও সংগ্রামে আপনার 

কোন দুর্ঘটনাই উপস্থিত হয়, তা হইলে কিন্বরী জন সমাজে আর মুখ দেখাইতে 

প্রবৃত্ত হইবে না; অতএব হে নাথ । আমার মনোনীত কর্ন: এই যে, আপ- 
নাকে বক্ষম্থলে সন্নিবেসিত করিয়া, সেই জগত জগন্দাশ্খরকে ডাঁকি 5: ভিনি 

আমার অন্তরাসনে অধিষ্ঠান করিলে যোগৰলে ফট্রচক্র ভিদ করি মস্তকে 

বায়ু সংস্থাপন পুর্বক ব্রন্ধরন্ধ, হইতে আমার প্রাণ বায়ু বিনির্ধত করি পম্চান্ছে 

মাপনি সংগ্রাম-যাত্রা নগ্ন করুন। বেহেত আমি জীবিত থাকিস্টে 

স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ কখনই শুনিতে পারিব না । 

কার্ত। (সজলনেত্রে) প্রিয়তমে ! অমন কথা বলো না! আমার সনক্ষে 

তম দেহ ত্যাগ করিবে তাই কি আমাঁকে দেখিতে হইবে? আমার কি এম্- 
নিই পাশান হৃদয় 2 প্রেয়সি 1 আমি যার জন্যে এই সসাগর| পৃথিবীর শাশন 

ভাঁর লইয়াছি, বার সতীত্ব প্রভাবে আমি এই জগন্মগুলে মান্য, গণা, ও ধন্য 

হষ্টয়৷ পার্থিব একীধিপতা উপভোগ করিতেছি--লঙ্ষেশ্বর রাবণ প্রভৃতি রাঁজা- 

গণকে পরাভূত করিয়াছি, আন্গ আমি মনেই সতীকে জন্মের মতন হাঁরাইব !-- 
বিতর । তুমি যদি দিন থাঁকিতেই আমার প্রতি বিমুখ হইবে, তবে আর 
আমি কতক্ষণ জীবিত থাকিব ?--তোমার ভূবন প্রতিষ্ঠিত সতীত্ব গ্রভাবই যে 

আমার জীবনের একমাত্র আধার ! আমার ধন, মান, জীবন, প্রাণ, সৌরভ 

৪ গৌরস সকলই তো শ্রিয়ে তুমি 1-আঃ। মনোরমে ! আমি রণসজ্জ। ত্যাগ 

করি, তোনার কাছে ভিক্ষা করি, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি ততক্ষণ আমার 

দেহ শূন্য করিও ন।-.শৌকদাগরে ভাসাইও নাঁ_ছিন্ন মূল তরুর ন্যায় ভূমে 

'ফলিও না ভগ্মোৎসাহ হইতে দিও লা । 
মনে।-) প্রাণবল্পভ ! আমি বেন দেখিতেছি, এবং দিব্যজ্ঞানে অন্ুতৰ 

করিতেছি যে ধরণী-মাঁতা। অতি সত্বরেই আমাদিগকে বিদীয় দিবেন। আপনি 

যে, বলিতেছেন“ সমরসজ্জ1 ত্যাগ করি * তা কখনই পারিবেন, না! 

সমবন্তুও ভরে হানে, মার আীক্ষনে য' নিবন্ধিত হইয়াছে তাও হইবে | 
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জাবিতেখন ! সে কি আপনার ইচ্ছা ? বিধিলিপি ঘটনা কি কখন অতিত্রান্ত 

হয় ?-_-কালে হয় কালেই ক্ষ । আমি দিব্যজ্ঞানে দেখিতেছি যে, সেই কালের 

আজ আনাদিগের শেষকাল উপস্থিত। প্রাণনাথ! আর কিছুতেই বক্ষা 

হয় না__আঁপনিত সংগ্রামে গমন করিবেনই, অতএব দাসীর প্রতি সদয় হউন, 

রুপাদুষ্টি পূর্বক বিদায় দিউন, আমার চরম কাল অগ্রেই আগত প্রায়, আপ- 

নার তো পশ্চাতে । নাথ হে! এক্ষণে আমার মানসিক প্রার্থনা এই যে, 

আপনাকে সমক্ষে রাখিয়া সেই জগৎকর্তা জগদীশ্বরের সনিধানে এই প্রাথন। 

করি, যেন জন্ম জন্মান্তরে দাসী আপনাকেই পতি রূপে প্রাপ্ত। হইয়া শ্রচরণের 

সেবা করিতে পারে। (স্বামীর চরণধারণ পূর্বক ) হে নাথ হে প্রাণ 

বল্পভ।-_হে জীবিতেশ্বর ।_-দাসীর প্রতি প্রসন্ন হ'ন! কিন্বরীর আজীবন 

রুতাপরাধ ক্ষমা করুন । আর আশীর্বাদ করুন যেন দাসীর মনোরগ সফল হয়। 

আর আমার অধিক বিলম্ব নাই, এক্ষণে শ্রীচরণে প্রণাম । 

*( মনোরমার আসমন্নকালীন হরিসংকীর্ভন ) 

( উন্নত-বদনে করযোড়ে।) 

রাগিণী খান্বাজ-তাল মধ্যমান। 3। 

( দিনগেল হে!) দিনে দয়া কর শ্রীহরিঃ-ভবের কাণ্ডারী 

তরিতে তরণী তব চরণ-তরি ॥ 

কাঁতরে ডাকে কিন্করী ; দয়া কর হে মুরারি ; 

শমন দমন কারী ভয় নিবারী। 

এসে। হে ! হৃদি-আসনে ; প্রাণ ত্যেজি শ্রীচরণে ; 

হৈওনা অন্তর অস্তিমে; অন্তর-বিহারী ॥ 

মনে । (পুরজনগণকে ডাকাইয়া সর্ব সমক্ষে করযোড়ে ) হে নরনারী- 

গণ। আপনাঁদিগের সম্িধানে আমার অস্তিম নিবেদন এই যে, সকলে স্থপ্রসর্ 

হইয়া এক্ষণে আমায় বিদীয় প্রদান করুন !__আর গুরুজনগণ এদাসীরে আশী- 

্বার্দ করুন যেন, লোকাস্তরে অধিনী নিজন্বামী প্রাপ্ত! হইয়। শহরির পাদ- 
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পন্মের দাপীহ্ব লাভ করে। ( গুরুজনকে প্রণামান্ন্তর যোগাঁদনে অধ্যালীন, 

এবং যোগবলে ষট্নক্র ভেদ করিয়া, মন্তকে বায়ু সংস্থাপন পূর্ধবক নয়ন মুদ্রিত 
করিরা পর-ব্রন্ধে মনঃ সংবোগ )--স্বগভ) হে প্রভো ! জগন্নাথ !_হে দীনবন্ধু! 

হে গোলকনাথ !-হে বৈকুঠনাথ ! হে পরাৎপর পর-ত্রন্ধ !___(বাক্য রোধ, 
নেত্রবুগল স্থির, এবং ভূমে পতন |) 

কার্ত। (মৃতদেহ বক্ষেপরি রাখিয়া রোদন ও খেদ) হ! মনোরমে ! 

হা-প্রেরসি ! হাঁজীবিতেশ্বরি ! তুমি যা বল্লে, তাই ক'ল্লে ; অনুমাত্রও উপরোধ 

রাখিনে ন|1-্াপ্রিরে! তুমি আমার ফেলে কোথায় গেলে? আ-সতি ! 

এই কি তোমার উচিৎ কাধ্য হলো ?-_আমার এই অদিন, অপময়ে, ক্ষত্রিয়- 

কুলান্তক দুর্দীন্ত পরশুরাম হস্তে মৃত্যু,_-হউক বা৷ না হউক প্রিয়ে ! আগ্রেই যে 
তুমি আমাকে জীবন্মাত করিলে ! প্রেয়সি ! আমার বল, বুদ্ধি, শক্তি, যুক্তি, 

নন, প্রাণ, শৌধ্য ও বীর্ধ্য সকলই যে তোমার অনুগামী হইল ।__আমি এই 
মৃতকণ্প প্রান শুন্য দেহে কি রূপে রণ-প্রবৃত্ত হইব ?- আঃ! জীবিতেশ্বতি ! 
তোমার ্মেময়ী শরীর-কান্তি আজ ধুলায় অবলুঠ্ঠিত দেখিয়া আমার হ্দর যে 

বিদীর্ণপ্রার হইতেছে ! হে প্রিয়ম্বদে ; তোমার সেই মধুমাখা প্রিয়বাক্যগুলি কি 

আর কখন শুনিতে পাইব 1 নুধাংশুবদনি ! একবার গাত্রোখান কর--তোমার 

সহাস্য-বিধুবদনে ছু'টো৷ কথা৷ কণয়ে অমৃত বর্ষণ কর। আমার দগ্ধ-গ্রাণ শীতল 
কর-_অন্তঃকরণের তৃষ্রি-সাধন কর ।--প্রিয়তমে ! তুমি যদি সত্য সত্যই বাবে, 
তবে আমায় কেন সমভিব্যাহারে লইলে না ?--আঃ প্রেয়সি ! তোমার কাছে 
তে। পৃথক্ বিচার কখনই ছিল না ।-হ্ৃদয়-বল্পভে ! অগ্রে আমারই যাইবার 
কথ।,-ত|ন। হইপ্রাবিপরীত !- হায়! হাক !! হায় !! বিধাতিঃ ! তোমার মনেকি 

এই ছিল? আমার রাজ্যের রাঁজ-লক্ষ্মী,_গৃহের্ গৃহ-লক্ষ্রী-_এবং সংসারের 
সংসার-লক্ষ্মী, সর্ধই আজ হরণ করিলে !_- ( অন্তরীক্ষে শূন্যবাণী ) 

কাত্ত্য। (বিস্যয়বিস্ষীরিত লোচনে অষ্টদিক উদ দৃষ্টি পূর্ববক ) (স্বগতঃ) 

একি ! অকম্মাৎথ একি! কে যেন কি বলিতেছে যে! কই ?-_কোথায় কাঁহাকে 

তো দেখিতে পাইনে,_সে কি, তবে কি আমার ভ্রম হইল 1-_না ভ্রম নয়, 
এ যে_এ যে বেস শুনা যাইতেছে-_অঃ হো! ! এযে, শুন্যবাণী -_/দৈববাণী-_ 
শুনি দেখি! ভগবানের কি অন্থুগ্রহ হয়। (শূন্যবাণী শ্রবণ )। 
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শনাবাণী। “ মহারাজ । ত্রমি স্তপঞ্ডিত, জ্ঞানধান, ভোমাকে আর বুঝাইৰ 

£ক?-_তুমি তে। ভালরূপ জান যে, এই সংসার জলবুদ্ধদের ন্যার!__ আর 

ননুষ্যের জীবনও জানিবে বে, নলিনী-পত্রস্কিত সলিলবৎ! অতএব যখন এই 

জাগতিক সমস্ত পদার্থই বিনশ্বর, তখন আর শোক, তাঁপ, দুঃখ ও আক্ষেপ 

করিয়া যে, আত্মাকে অভিভুণ্ত করা--এ নিতান্ত অজ্ঞানের কন্ম। কাল প্রাপ্তে 

সকলই লয় প্রাপ্ত হয়, তাকি জাননা? মনোরমা সতী লক্ষ্মীর স্বরূপা, লক্ষী 

ংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । এক্ষণে বৈকুণ্ঠে আসিয়া লক্ষমীদেবীর পার্থিতা 

ভইয়াছেন-__তুমিও রণ ক্ষেত্রে দেহ বিমুক্ত করিয়া বৈকৃণ্ে চলে বাও! শোক 

তাপ, দুঃখ পরিত্যাগ কর! ধৈর্যাধ 1” | 

কার্ভ। (উর্দেদৃষ্টি ও করযোড়েন্তব) হে গ্রভো|! দয়াময়! ভে-দিনবন্ধু দীন- 

নাথ! তোমার অনন্ত মহিমার সীমা কে জানে? হে-স্বেচ্ছাময় হরি! তুমি 

অনাদি অনন্ত, সতা ও নিত্য নিরঞ্জন ভক্তের পরম দুল্লভিধন। হে কৃপা 

নিধান! তোমার ইচ্ছাঁতে এই জগত ব্রহ্ধাপ্ড স্থজিত, পালিত, ও অংহ্ধত হুই- 

তেছে। হে ত্রিদশেশ্বর! আমি নিতান্ত মুঢু। ভজন, পুজন, তপ, জপ বিহীন, 

ভক্তি হীন। হে জাত্তাত! তোমার দয়াময় নামের মাহাজ্ম গুণে এই দীন 

হীন নিগুণি জনে দয়া কর। অন্তিমে যেন শ্রীচরণে স্থান দিও । (সাষ্টাঙগ 
প্রণিপাতি) | 

| (প্রস্থান) 



ষ্ঠ গরভাঙ্ক 

রাজ পথ । 

(রাজা কার্ভবীর্য্য, সৈন্যাধ্যক্ষ যশমস্ত রাও, মন্ত্রী সুরৎসিংহ সেনাপতি আজব 

দিংহ ইত্যাদি সসৈন্য রণবেশে বহির্থিত ) 

মন্ত্রী। (ম্বগতঃ) আজ, যাত্রা! করা গেলবটে, কিন্তু বড় অমঙ্গল 

প্রকাশ্যে) কেমন হে! যশমন্ত রাও! আজকার দিন টা কেমন বুঝিতেছ?-- 
দুর্গা শ্রীহরি 2-_ 

বশমন্ত। তাই তো! আঙ্গ নাঁ এলেও হইত, এম্নেও বিলম্ব অম্নেও 
বিলম্ব; বিলম্বতো! হইয়াইছে। আ্যাতে। অধাত্রা !__কালি-হাঁড়ি, শূন্য-কুস্ত, 
হাচি, টিক্টিকি কিছু আর যে বাকি নাই। আবার শৃগাল কুক্ধুর গুলাঁও দেখ 

দেখি! পথের মধ্যে কখদিতে বসিয়াছে। অীহরি!-_জীহরি!-_শ্রীহরি। 
আঁজবসিংহ। মন্ত্রীবর! এদিকে দেখ ! এই ছিন্ন নাশিকা শতগ্রস্থি মলিনবসনা 

মাগী বেটা আঁবাঁর এ সময় কোথা হইতে এসে উপস্থিত হইল। গ্রহ বৈগুণ্যে 
বিধাত।, নানা দিকেই বিড়ম্বনা! করেন--আবার এ মাঁগীর আক্কেল দেখ 

দেখি !__মাঁগী তাড়াতাড়ি এসে পথের ধারেই ছড়া হীঁড়িটা রাখিয়া গ্যালে।। 

শীহরি!_শ্রীহরি!-__শ্রীহরি1__ 
মনত্রী। আঃ! উৎপাঁৎ কমকি?--দেখ দেখি! উলাঙ্গিনী পাগলী আবার 

এখন কোথা থেকে মর্তে এলো !--আঁজবসিংহ এটাকে দূর করে দেওতো' 

হে!-ছুর্ী বল মন! যত আপদ এই সময়, শ্রীহরি!--আহরি!_-শ্রীহরি !--. 

(রাজার প্রতি) মহারাজ ! রাঁজ পথে বেরুতে নাঁবেরতেই আযাতো৷ অযাত্রা ও 
অমঙ্গলের চিহ্ন! গতিক ভাল নয়--আজকার দিনটা যুদ্ধ যাত্রায় নিবৃত্ত হউলেট 

ভাল ভয়। 
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কান্। মগ্্ীবর! আজ আমার মঙ্গলই ব।কি! আর অমঙ্গল ব। কি? যাঁর 
মঙ্গলে মঙ্গল, আর যার জন্যে মঙ্গলের প্রীর্থন, যখন সেই মঙ্গলাই আমাকে 

ছে'ড়ে গিয়াছে--তখন আর আমার মঙ্লে কাজ কি ?- অমঙগলই আমার পক্ষে 

মঙ্গল। গৃহলক্ষ্মী ন: থাকিলেই লোকে লক্ষ্মী ছাড়! ব'লে: মন্ত্রীবর' আমিতো 
আজ তাই -তবে আর মঙ্গলামঙ্গলের চিস্ত।কি? কি বলো হে যশমস্ত রাও! 

যশমন্ত-| আজ্ঞে হই! মে কথ।যথার্থ বটে, তবে কিনা শাস্ত্রকারের। 
বলেন “আত্মাকে সর্বক্ষণই রক্ষ। করিবে আর সমস্তই পশ্চাৎ”। অতএব 
মহারাজ ! যতক্ষণ, এই দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ আত্মরক্ষার নিমিত্ত সাঁধু 
লোকেও চিপ) করিয়! থাকে । ইহ। ঈশ্বর-নিয়মের অতিক্রম নয়--আঁর আত্ম! 
রক্ষার নিমিত্ত চিন্ত। করিতে গেলেই শাস্ত্রিক হউক বা লৌকিক হউক, আচার 
ব্যবহার গুলাঁও মানিতে হয় । 

কার্ত। যশমন্ত রাও" আমি সমস্ত জাঁনিও বাটে, 'এব” মানিও বটে, 

কিন্ত এ সময় নব। 

আজবসিংহ । মহারাঁজ শাস্ত্র-সম্মভ কার্খা করিতে সময়াসময় কি 2. 

মথন যাহা উপস্থিত হইবে, শাস্্ান্থুসারে করিলেই ভাল হয়! 

কার্ত। আজবসিংহ ! যখন খাহ! উপস্থত হইবে তখনই তাহা সম্পাদন 

কর! যদ্যপি শান্ত্রীন্ছগভ হইল, তবে মৃদ্ধ-বাত্রার আর বিলম্ব করাতে উচিত ভয় 

ন1--যেহেতু, পরশুরামের আক্রমণ প্রার মাসাতীত হইল, তিনি সেই নর্াদাতীরে 
থাঁকিয়া, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন--মনে ্ কতই 

ভাবিতেছেন। আবার আমাদিগের কুলধর্ম্েই কত কলঙ্ক বর্ধিত হইতেছে, 

তাহা একবার ভেবে দেখদেখি 1--এই কি শাস্ত্র সম্মত?--উচিত কথা বলিতে 

হয়। বিপক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হইবানান্রেই সমর-লিপ্ত হওয়াই আমাদিগের 
শীস্ত্ান্থগ্ত কুলধর্ম। তা যখন হয় নাই, তখন আর শাস্ত্রাশাস্ত্রকি ? সমর- 

ক্ষেত্রে যাওয়াই এক্ষণে মঙ্গল । কেমন হে স্থুরৎ সিং! তুমি কি বল? 

মন্ত্রী। আজ্ঞে ই-_বিলম্বটা অধিক হইয়াছে বটে। এর উপর আরে 
বিলম্ব কর! উচিত হয় না । চলুন তবে সমর-লিপ্ত হওয়! যাউক) ঈশ্বর যাহা 

নির্ণীত করিয়! রাখিয়াছেন, তাঁহা৷ অতিক্রম করিতে কেহই পারিবেন না । 
) 
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কার্ত। মন্ত্রী! আমার অদৃষ্টে বদ্যপি অনিষ্ট ঘটনাই থাকে, তবে সে 
কেহই মোচন করিতে পারিবেন না--আর আমি যে দিবস যাত্র করিব সেই 
দিবসেই নানা প্রকার অমঙ্গল-নুচক চিন্ন প্রদর্শিত হইবে । এমন কি পরগু- 
রাম আসিবার পুর্ববাবধিই আমার বামাঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে 1--(সৈন্যাধ্যক্ষের 
প্রতি) যশমস্তরাও! রণস্থলে কোন্ কোন্ বীর গমন করিয়াছেন? 

যশ। মহারাজ! সেনাপতি জয়সিংহ ও অমরসিংহ নিজ-সৈন্য বিভাগে ; 

আর রাজা সুচন্ত্র, সোমদত্ব, মতসরাঁজ, মগধেশ্বর, মিখিলাপতি, সৌরাষ্ট্ 

প্রসৃতি প্রভূত রাজাগণ-_আর ইহাঁদিগের সহিতও অসংখ্য সৈন্য আছে। 
এতত্ভিন্ন আমাদিগের সমভিব্যাহারেও ছুই লক্ষ যাইতেছে । 

কার্ড। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই । বাদ্যকরদিগকে রণ-বাঁদা 
নিখিল বাঁদিত করিতে বল। 

(সকলের প্রস্থান ।) 

পটক্ষেপণ 

(নেপথ্যে রণবাদা। 

পাদ €60) স্পাশ্পাশাশ 



চতুর্থ অঙ্ক । 

প্রথম গভাঙ্ক। 

নম্ম্দীতীর অক্ষয়বটের তলা | 

সমর-ক্ষে এ । 

এক পার্খে-_পরশুরামের স্কন্ধাবার | অপরপার্শে__ক্ষত্রিয় স্বন্ধাবার সৈন্য 
সবান্ধব পরশুরাম শিবিরে সেনাপতি জয়সিংহ--রাজ। সোমদত্, 

আসীন । নুচন্দ্র, মৎস্য, মগধ, মিথিলা, মান্দরাজ, 
সৌরাষ্ি, মহারাষ্ীদি সর্ববদেশের রাজা- 
গণ স্বস্ব সৈন্য সমবেত উপৰঝিষ্ট 
(অমাত্যবর্গ সহ সম্রাট কার্তবীর্য্যা- 

জ্ছুনের প্রবেশ) 

কার্তবীধ্য। পেরশুরামের শিবিরে গমনাস্তর) অবধান! বিপ্রচরণে প্রণাঁ : 

পরশুরাম । মহারাজ: আশীর্বাদ করি স্বর্লাভ হউক! 
কার্ত। আঃ ঠাকুর! তা হইলে তো কৃতার্থীকৃত হই! এমন দিন 

কি হবে? 
পর। হবে, হবে, তা হবে! অচিরাঁৎ হবে ! চিন্তা করিবেন নী। এখন 

রাজ্যের কুশল বলুন দেখি ?-ব্রহ্মবধ করিয়া ভাল আছেন তো !_. 

কার্ত। ঠাকুর! কে কাহাঁকে বধ করিতে পারে?_এমন পোঁক কি 
পৃথিবীতে আছে ?--বিধি কর্তৃক যাহা অবধারিত হইয়াছে, তাহা লঙ্ঘন কি 
পরিবর্তন করেন এমন শক্তি কাহারও নাই। দেখ! কেহই কাহাকে বধ 

করিতে 'পারে না।-লোকে বলে আমি করিলাম--তুমি করিলে-_তিনি 

করিলেন এ সমস্তই ভ্রম মাত্র। জগৎবর্তা যাহা করিয়! রাখিয়াছেন,_. 

লোকে তাহারই অন্থুকরণ মাত্র করিয়। কেবল নিষিত্তের ভাগী হয়। হে 

ভার্গব ! কেহ বধ্য কেহ বধক ঈশ্বরেন্ন নিয়মই তো এইরূপ | 
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পর। রাজন্! উপকারের প্রত্যুপকাঁর করাই ঈশ্বরের নিয়ম বলিতে হইবে। 
উপকারে অপকাঁর করা৪ কি তার নিয়ম ?__আপনি চন্দ্রবংশোডভব ধরি 
রাজা__স্থপণ্ডিত, বিচক্ষণ, এবং মহ জ্ঞানী। আপনার এমন দুম্তি কেন হইল 

যে, কোঁপিল। গাভির লোভে লোঁভান্ধ হইয়া, ধর্মম-পথে বঁটা দিয়া, ত্রহ্গহত্যাটা 

সচ্ছন্দে কটিলেন 1 আপনিও বেস জানেন যে, মরণান্তে যশ, অপযশ, সুকম্ধ, 

কুক'ন, পাঁপ ও পুণ্য ব্যতীত কিছুই সঙ্গে খাইবে না। দেখুন ! সেই কোপি- 
লাই বা এখন কোঁথায়। আর আপনিই বা কোথায়? সকলই তো স্বস্ব 
স্থানে গমন করিল, কেবল অপযশ ও পাঁপাদিই আপনান্র অংশে ব্রহিল 

আমার পিতা আপনাকে সসৈন্য উপবাসী দেখিয়া, নিমন্ত্রণ দিয়া, পরিভো ষপূর্ববব 

ভোজন করাইলেন।--আপনি রাজা এমনি ধশ্মিষ্ট যে তাহার প্রাণ সংহার ন। 

করিয়। নিবৃত্ত হইলেন না )--এই কি আপনার ভোঁজন-তৃপ্তির জনা অভিনন্দন 

প্রদর্শন, ও যথোচিত প্রত্যুপকার করা হইল £-- 
কার্ত। ভার্গব : আপনি তো বিষুর-ভক্ত তীর্যবাসী, পরম তপস্বী বটেন। 

অবর্ণনীয় আপনাধ নাম) ধর্িষ্ট, গরিষ্ট, সুপগ্ডিত ও জ্ঞানী। আপনি কেন 

বিপ্র-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার অকরণীর কার্য করেন? স্বধর্শন ত্যাগ 

করিয়া পরধর্মে আশক্তি, এই কি ব্রাহ্মণের লক্ষণ 2--ওহে দ্বিজ !_ ব্রাঙ্গণ 

হইয়! বিবাদ বাঞ্চা করা, আর তপনস্থী হইস্াী ভোগবাসনা করা ইহা অপেক্ষা 
গর্হিত, নিন্দিত, নিকৃষ্ট ও নীচ প্রবৃত্তি আর কি আছে ?--তোমার পিতা মুনি- 
পুত্র মুনি হইয়া আমার অপেক্ষাও ভোগবিলাসী ছিলেন । তিনি আমার 

বিংশতি অক্ষৌহিণী সেন! ঘমর-শায়িত]করিয়াছিলেন। ত্রহ্ষণ ! যিনি আচার- 

রষট কার্ঠা করেন, ব্রাহ্মণ, হইয়। ক্ষত্রিষ্বের ধর্ম পালন করেন, এমন ব্রাক্ষণকে 

সংহাঁর করিলে কি ব্রহ্মহত্যা হয় ?-_তুমি পিতার মরণ বলিষ্ঠ হইয়াছ, ত্রিসপ্ত- 

বার নিঃক্ষত্রির় করিবে প্রতিজ্ঞ করিয়াছ --(গর্ডিতশ্বরে) আতো। সাহস আাতো 

তেজ ? আযাতো অহঙ্কার ?_-ভাঁল! কেমন করিয়া তুমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবে 

করো! দেখি?-অজী কর্তৃক যব-দলন ?--ওহে রাম ? আমি এখনো বলি- 

তেছি গৃহে প্রতিগমন কর! আপনার মানরক্ষা,_-প্রাণরক্ষা,-এবং ধর্ম 

রক্ষাকর! আর যদ্যপিতা না কর। আমার কথা! ন| শুন! পিতৃসমীপে 

গমন করিতে ইচ্ছ৷ ক, তবে সমর-ক্ষেত্রে শিপ্র চল ।-- 
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পরশুরাম। ওহে রাজন্: তুমি রাজচক্রবর্তী মহারাজ_ আর পৃথিবী 

যাঁবতীয় ক্ষত্রিয় রাজ! ও রাঁজসৈন্যাদি একত্রিত হইয়াঁছ । বিস্তর তেজ, বিস্তর 

গরিম, বিস্তর মাতসর্ধ্য এবং বিস্তর আম্ষালন প্রদর্শন করিতেছ । আবার বিস্তর 

অহমিকা করিয়া বলিলে কি না আমাকে আমার পিতৃ-সন্নিধানে পাঠাইবে--অঃ 

হৌ' কি তম। আসন্ন-চালে বিপরীত্বুদ্ধি!--(গঞ্জিতস্বরে) ওরে নৃশংস! তোর 

এ বিবেচনা হইল না যে, সসৈন্য জগন্মগুলের সমস্ত ভূপাল-পঙ্গপাল নিথিলেন 
কালান্তক্ক স্বরূপ পরশুরাম শোনপক্ষী বপির। আছেন ।- পিপীলিকা পালক মৃত্যুর 

কারণই উঠে-পাঁমর। তোর দন্ত আজ মেইন্ধপ। বথন আনার পিতার সহিত 

সংগ্রাম ক'রেছিলি, তখন তোর পরমভাগ্য ছিল থে পরশুরাম উপস্থিত ছিলেন 

না--বদি থাকিতাম ত1 হইলে তোর পরাক্রম, তোর ইশ্ব্যয, তোর একাধিগত্য 
[ভার বল-বীধ্য সমন্যই সেই দিনে উতৎসন্ন করিতাম--মাহেশ্বতিপুর অধঃপাতে 

(দ্তাঁম। 

কার্ভ। (উপহাস পৃব্ধক ) ওরে-জীমদগ্্য ! তোর উদরে এখনো মীতৃদুগ্ধ 
পরিপাক হয় নাই । তোর মত অমন কতশত নাট্া-বালক আমার নাট্য-শালার 
বৃত্যাভিনয় করির! বেড়ায়। তোর ক্ষুদ্র মুখে যে, আযাতো বড় মাৎসর্য্ের ও 

তেজের কথ শুনিলাম_-ইহাঁতে আমি বড় আহ্লাঁদত হইলাম । কারণ বামন 

হইয়। চন্দ্র ধরিতে যায়, আর আরম্থলায় পক্ষী হইতে চায়; এর বাড়া আর 

দৃশ্য-কৌতুক কি আছে? ব্রন্ষণ!-কোনে। সময় যেমন ভেকেও হস্তীকে পদাঘাত 

করিতে যার, আর মশক হইর। সিংহকে উপজ্রত করে ১-তোর বীরত্ব,--তোর 

আশ্ষালন--তোর অহঙ্কার আজ সেইন্ধপ | 
পি 

সণ 

পর। (গঞ্জিতস্বরে ) ওরে--কার্ভবীধ্য ! এখনো তোর নিদরাত্ হয়নাই, 

অস্তানাবস্থাতেই আছিস্। তবে আর আমাকে তুই চিন্বি কি ? এইবার তোর 
চৈতন্য হইবে--চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘুচিবে,--যখন এই মাহেশ্বতিপুর মরুভূমি 

হইবে ”-আর পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়বংশের বিন্দুবিসর্ণ মাত্রেই থাকিবেনা। রাজন্ ! 
এই আমার প্রতিজ্ঞা, ক্ষত্রিয়কুল নির্দুল করিব,--ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া করিব,-- 
ক্রমানুক্রমে ভ্রিসশ্তবার--এমন কি ?--বংশে বাতিদিতেও কোনখানে কাহাকে 

রাখিব না৷ ক্ষত্রিযশোৌণিতে নদী প্রবাভিত! করিব, --তাতাতে অবগাহন 
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ভখন নিশ্চিন্ত ভইব 1 চল রগহালে 

(সকলের প্রস্তান |) 

দ্বিতীয় গন্ভাঙ্ক । 

রণভূমি | 

পরশুরাম সবান্ধব-কান্তবীর্ধয, মতস্যরাজ, সোমদত, সুচন্ত্া, 

মিথিলাঁপতি ইত্যাদি । 

কার্ত। ওহে রাম! তুমি বড় আশা বড় দন্ত, বড় অহঙ্কার করিয়া 

প্রতিজ্ঞা করিয়াছ!_-ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া করিবে; কিন্ত এইবার দেখিব কিরূপে 
তুমি তাহা পালন কর। তোমার বলবুদ্ধি, ভরশী, এই গোটাকতক দরিদ্র 

ব্রাঙ্গণকে নিয়েই তো ফরসাঁ। এতেই তুমি প্রতিজ্ঞা পুর্ণ করিবে ? জামদপ্ল্য! 
তোমার সমস্ত স্বন্ধাবার কার্তবী্যাজ্ঘনের এক হুঙ্কারের বেগ সহ্য করিতে 
পারিবে না'। এই গোটাকতক অন্নকষ্টে লোক লইয়া! আমার সমীপে আসিতে 

কিছু-ক্ইসা বোধ হইল না?_ছিছি, ছিছি,! তোর সঙ্গে সর-লিপ্ত হইতে 
আমাঁর যে, অবমাননা! বোধ হয়, এবং কাপুরুষত্ব প্রকাশ হয় । ওরে অবোধ! 

তুই কোন মুখে বলিস্ যে, “ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া করিব ?”-_ 
পর। (ভৈরবরবে) ওরে ব্রহ্গ-দ্রোহী অধর্থী রাজন! তোর শমন এসে উপস্থিত 

হইয়াছে, এখনো কি চিনিতে পারিন্ নাই ?--পাঁমর! তোরে সসৈন্য কৃতাস্ত 

হস্তেঅর্পণ করিতে পরশুরাম একাই যে একসহত্র-_নির্ধোধ ! তুই আমাকে এখন 
চিনিবি কি--যখন এই দেবদত্ত বিজয় পরশুরদ্বারা তোর সহস্র বাহু এক্ একটা 
করিয়া বিচ্ছেদিত করিব-_সেই সময জানিবি। মুড! তার যদি সেই বোঁধই 
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থাকিত, ত। হইলেকি তোর ঈদৃশ ছুর্মাতি উপস্থিত.হই ত!--ওরে পাষণ্ড! তুই ব 
কোন তুচ্ছ_-ততোর সমস্ত ক্বজাতি আমার এই দেবদত্ত পরশ্ুর তলে। পাপিষ্ট 

তোরই পাপের কারণে এই যাবতীয় নির্দশেষী ক্ষত্রিয়বংশ আজ ধ্বংশ হইতে 

চলিল। ওরে ব্রহ্ম দ্রোহী লোভী !--কোঁপিলার লোভ কি তোর এতোই 
অভীষ্টকর, ও গরিষ্ঠ বোধ হইয়াছিল ?__যে, পরিণাঁমে কি হইবে তার একবারও 

চিন্তা করিস্ নাই । মনে করিয়াছিলি যে এমনি দিনই চিরদিন যাইবে । তোর 

কাল স্বরূপ যে পরশুরাম বসে আছেন, তাকি তুই একবারও মনের মধ্যে স্থান 

দিস্ নাই?__ওরে ক্ষত্রিয়াধম! তোর শত অক্ষৌহিণী সেনা, রথী, মহারথী 

থাকিলেও পরশুরাম তৃণবৎ গণ্য করেন না। সত্য মিথ্যা এখনই দেখিতে 

পাইবি। 

কার্ড । ভার্গব ! ও সকল অহমিকার কথা৷ এখন ছেড়ে দেও, একটি সাঁর- 

গর্ভ কথা বলি তাই অন্ুলরণ কর! যদি আরু থাকেতো, ছুই চারি দিবস 

যাঁভাতে বাঁচিতে পারিবে তাই কর। কেনন! তুমি বড় আশা, বড় সাধ ক'রে 

বড় আক্ষাঁলনের সহিত রণভূমে আজ প্রথম পদাঁপরণ করিয়াছ। তুমি যত 

কেন দর্প করন। এই তোমার প্রথম সংঙ্কার-- ইহাতে সর্ধপ্রথমেই যদ্যপি আমি 
তোমার প্রতিপক্ষে ।অ্্ ধারণ করি,--তা ভইলে সে বেগ তুমি সহ্য করিতে 
পারিবেন, এক বাঁণেই পঞ্চত্ব পাইবে। তোমার এত সাধের সমবা- 

ভিলা একেবারেই মিটে যাইবে! রণকৌশল কিছু মাত্রও জানিতে 

পাঁরিবেনা--স্ুতরাৎ মনের আকাঁাও মিটিবেনা। - তন্নিন্ধষন আজ আমি 

মৎস্যরাজকে দেনাপতিত্বে বরণ করিতে স্থির করিলাম । তুমি ইহার সহিত 
ণালিপ্ত হইয়। কিঞ্চিৎ কিঞিত রণ-কৌশল শিখ। সমরাঙ্গণে স্তির হইতে 

পারো, ঈদৃশ সক্ষম ভও। মহারথের সমঘোদ্ধা হও! যদি সে পর্য্স্ত জীবিত 

থাক, শমনালয়ে!গমন না কর! তখন তুমি আমার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে 

'অভিলাধু হইও। আমি তোষাক় অন্ুকম্পার সহিত অতি সত্বারেই তোমাৰ পিতৃ 
সন্গিধানে পাঠীইঘ । অতো উতলা হইওনা । 

পর। [পরিহাস পূর্বক) ওহে কার্তবীর্য্য! বড় একটি অপূর্ব কথ শুনিলাম 
যে, তুমি বলদ হইয়া এক পার্খে থাকিয়া অজাকর্ভৃক যব-দলন করিতে চাহ !_- 
(দাস্ভিকত! পুর্বক) রে ঢুৰাম্মন্! তুই আমাকে রণ-কৌশল দেখাইবি কি? 
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তোর সমস্ত ক্ষত্রিয়'জাতিকে রণ কৌশল দেখাইবার নিমিত্ত এই পরশু সহ 

পরশুরামের জন্মগ্রহণ-_-তা কি জানিস্ না? 

মংসারাজ। (ভীষণ রবে) ওরে ভার্গব ! তোর ক্ষুদ মুখে বৃহৎ কথা, 

সফরের ফৰফনানি আন তো! প্রাণে সহা হ্য়না-ভার সঙ্গে সমরে-লিপ্ত হইব 

কি? তোরে লক্ষ্য করিয়া ধন্ুকে শর যোজনা করিতেই অপশ্রদ্ধ! হয় । তবে 

ত+ নব 712৫ বাঁধ মিটাইবার জন্য খন আতো দূর এসেছিস, তখন আর 

তোরে ফি বলিয়া হতাঁশ করিব ?---এই দেখ শরাঁসনে জ্যা আরোপিত করিয়া 

শরত্যাগ করি। সামলাও--(নেপথো ছুন্ুভির ধবনি শরত্যাগ 1) 

পর। ওরে! মতস্যরাজ ! তোর বাণের তো বড় চমৎকার গুণ! দেখ- 

লিতে। '--আমার পদযুগে প্রণাম করেই পাতাল প্রবিষ্ট হইল। এখন আমার 

বাণ সভা কর। 

(শরত্যাগ ছুইদলে ঘোরতর যুদ্ধ) 

(বহু সৈন্যের পতন ও মৎস্যরাজ মুচ্ছাপন্ন) 

মিথিলা পত্ভি। ওহে রাম! মৎস্যরাজ মুচ্ছণীপন্ন বলিয়া ভঙ্গ দিয় যেন 
পলাইওনা। এই দেখ । তোমার শমন উপস্থিত-_(শরসন্ধান) 

পর। কে ও! মিথিলাপতি এসেছে! এসে! : এসো 1--এসো 1! তো- 

মাকেও তোমার পরিণাম-তব্ন দর্শন করাই। | 
(ছন্দুভির ধ্বনি ঘোর সমর) | 

মিথিলাঁপতি । (স্বগত) ব্রাদ্ষণ, উড়ে। মন্ত্র জানে নাকি? আমরা সন্ধান 

পুর্বক যত যত শর নিক্ষেপ করি সে সমস্তই ব্যর্থ হয়__আর ব্রাহ্মণের বাণে 
তো দেখছি আমাদিগের নিস্তার নাই। শরীর জর্জরিত হইল, সৈন্য সমপ্রীকে 

তে। আর বাঁচাঁন ভার হইয়া উঠিল-_হাঁয়! কি হবে ঃ--এবার নাগপাশ 
ছাঁড়িব | (নাগপাশ ত্যাগ) 

পর। ওহে মিথিলাপতি ! তোঁমার নাঁগপাঁশ তো আমার গরুড়ান্ত্ে যাঁ- 
লয়ে গেলেন ! এখন এই ব্রহ্গ-জাল চলিল-_ইচ্ছাহয় তো পরিত্রাণের উপায় 

চিন্ত। কর, নয়তে। শমন গৃহ উজ্জল কর। (সসৈন্য রাজদয় ত্রহ্মজালে বন্দি ও 
আর্তনাদ) 

(রেণে সসৈন্য সোমদতাদির প্রবেশ 
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'সামদন্ত। (গঞ্জিতস্বরে) সেনানিকর : তোমরা সব কর্তরীর দ্বার। সকলের 
বন্ধন কঞ্তন কর! আমি সমভিব্যাভারী রী 'ও মহারঘীগণকে লইয়া পরশ্তু. 

রামকে নিপাত কার ।-(রামের প্রতি) ওরে রাজ-বিদ্রোহী ! আজ তোর 
পরাক্রমের পরীক্ষা আমার সমীপেই হইবে__এইবেলা প্রস্তুত হও । 

পর। কেও! রাঁজ। সোৌমদত্ত এসেছ? এসে! এসো !: এসো !! আমি 
তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম !-_বলি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, প্রবীণ রাজাটির সমা- 
গন এখনো হইল না, নিরয়-সভা উজ্জল করিতে আর কারে পাঠাইব ?-_-এখন 

এসেছ ভালই ভইগ়াছে। শীঘ্র এসো শীঘ্র যাও ।_-তোমার সমভিব্যাহারে 
কতগুলি রথী মহারথী আছেন ৯ সকলেই একযাত্রায় একসমভিব্যাহারে মিলিত 
হইয়া গেলেই ভাল ভয় না?--তাহইলে নিরয়-সভাও সমোজ্জলিত হর এবং 
রুতান্ত-রাজও যারপর নাই উল্লাধিত ভন। (সগর্ধভৈরবরবে) ওরে ্ষত্রিয়াধম 
গণ! তোদের সমস্ত ক্ষত্রিয-কুল-পতঙ্গের বিনাশার্থে প্রজ্ঘলিত দীপকরূপ পর- 

শুরাম বসিয়া আছেন-_ভাকি একবার মনেও ভাবিস নাই ?- আজ তোদের 
সমরাগত বাবতীর বীর মহাবীরাদি সেনানিকরকে ভস্মীভূত, ও তদ্বারা শমনা 
লন পরিপুরিত করিব '-কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর । 

সোমদত্ত। ওরে ভার্গব! অগ্রে তোরে না পাঠাইর়া আমি কি যেতে 
পারি ?--তোর পবিত্র ত্রাহ্মণ-দেহে ক্বতীস্তালয় পরিশুদ্ধ করিবি, তবেত আমরা 
বইব। এই দশবাণ সন্ধান করিলাম, ইহাতেই কৃতীস্তালয় পরিদৃষ্টি কর। 
(শর ত্যাগ) 

পর। ওরে পাপাজ্মন্। তোর সমস্ত রথী মহারঘী মিলিত ভইয়। শর বৃষ্টি 

করিলেও$পরশুরাম তিল প্রমাণ হেলেন ন।; গ্রাহ্াও করেন না। তোর দশ 

বাণ তো পথে পথেই মারাগেল এখন আমার বাণ সহ কর। (শরত্যাগ 1) 
(দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ শরবর্ষণ ও বহু সৈন্যের পতন।) 

সোমদত্ত। (মেগধেশ্বরের প্রতি) মগধেশ্বর ! দেখছি তো! বড় বিভ্রাট ! 

করাযায় কি বল দেখি? রামের বাণে তো প্রায় সকলেই অর্জরিত--আর 
যাহারা নিহত ও আহত হইয়াছেন তাঁদের তে। কথাই নাই এখন উপায় ?__ 

মগধেশ্বর। সোমদত্ত! বিনা ব্যহ-রচনা আর উপায় নাই! তা না হইলে 
এক্টিও সৈন্য বাঁচাইতে পারিবেন না । পরশুরামের অদ্ভুত পরাক্রম__একহি 

অগত-সর্ধস্য | 
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সোমদত্ত। চল তাই করা যাউক, নতুবা আর নিস্তার নাই। 

(রথী মহারথী মিলিত হইয়! ব্যুহ রচনা |) 
পর। ওহে সোমদন্ত! ওহে মগধেশ্বর! তোমরা আর এখানে কেন 

মিছে বাহ রচনার আড়ম্বর করিতেছ? একেবারে সেই পরিণাম-পুরে গিয়া 

করিলেই ভাল হয় না?__-তাই ক'রো-যাঁও! এই শতাগ্রিবাণে সমরক্ষেত্রস্থ 

সমস্তই এক কালে যাও !- দগ্ধ হও 1-- 

(শতাগ্সিবাণ শত সহস্র জলনশীল অগ্রিমুখ হইয়া সোমদত্ত, মগধেশ্বর, 
বর্মজালাবদ্ধ মৎস্য ও মিখিলাপতি আদি যাবতীর রথী মহার্থী 

দগ্ধ করিয়া রণভূমে বিস্তৃত হইয়া পতন, এবং অশ্বারোহী 

গজীরোহী রথারূঢ় ও পদাতিকাদি সমস্তই দাহন। 
এদিকে পলাইত সৈন্যদ্িগকে পরশুর 

দ্বারা ছেদন 1) 

(র্ণভূমে মহাহুলস্থুল।__হাহাঁকাঁর শব্দ, আর্তধ্বনি,-) 

“ বাপ্রে বাপ্ ! পুড়িয়ে মাল্লেরে ! মলেম্ রে! উঃ, ভ হুন্!” জ্বলে মলেম্! 

জ্বলে মলেম্! (কেহ মস্তকে হাত দিয়া) “মাগো! উঃ হু ছু” (কেহ 

পৃঠে হাত দিয়া) “উঃ হু হু!” (এইরূপ সকলে কেহ বক্ষে, কেহ চক্ষে, 
কেহ স্বন্ধে, কেহ বা! নিতম্বে হাত দিয়! উহু! আহ! ক'রে. চীতৎকার- 

শব্দে রোদন, পঞ্চত্বপ্রাপন ও পলায়ন।)__সমরাগত সমস্ত লোক নিহত।) 

(যুদ্ধভঙ্গ ও অবশিষ্ট লোকের প্রস্থান ।) 

কেয়েক্টি ক্ষত্রিয়া-রমণীর প্রবেশ ও করুণম্বরে আক্ষেপ |) 

রাগিণী ঝিঝট--তাঁল মধ্যমান। ৫। 

হায় কি হ'লো হায় কি হ'লো? স্ৃষ্টিনাশ হ'লে! । 
নিদারুণ রামের বাণে ক্ষত্রী-কুল আজ মজিল ॥ 

করেছেন প্রতিজ্ঞা নাকি; নিঃক্ষত্রী করিবেন সখী! 

কেহ নারহিবে বাকি, বংশেতে দ্রিতে আলো । 

অকস্মাৎ বজাঁঘাঁৎ একি? জুড়াবার স্থল নাহি দেখি; 

দেহে না রয় প্রাণ-পাখি, বিদরে হদয় লো ॥ 

(প্রস্থান |) 



৫৩) 

তৃতীয় গ্ভাঙ্ক 
সিকি 

ক্ষত্রিয় ্কন্ধাবার-মন্দ্রণালয় ৷ 

সমাট কা্ভবীর্ধ্য, রাজা সুন্দর, সৌরাই, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজাগণ আসীন। 

(ন্যাধাক্ষ যশোমস্ত রাও এর প্রবেশ 1) 

যশোঁমস্ত | (বিশ্মিতরে) মহারাজ! গত কল্য ব্রাহ্মণ যাঁদুশ শোঁচনীর 

মচাঁমান কতো টিনাল্ছ-_-_তাহা জন-সাধারণের বছু কাল মনে থাকিত্--এখন 

আজক্কার বন্দোবস্ত কি? আজ্ঞা করুন্। 

কার্বীর্ধয! যণোনন্ত রাগ! আ'মন্বা9 তো তত্ুদ্বিষণিণী কখাবার্ণী 
অ"দ'নব ও ভ্বতবা বিষনের মদ্বণা স্থিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ভাল হঈল 

আপনিও অ'পিনা উশস্তিত ভইন্লন। এখন বলুন্ “দখি, কি বর যায় ।-_ 

অন্গ্র আমি মনে মনে ভাবিমাছিলাম যে, এক জন ব'লক বলিলে 9 হয়, ভুই 
ষ্কাত্রে দূরীভূত করিব; কিন্তু দেখিলাম যে, সে প্রকার নয় এবং সহজে মিটিবার 
নন । শিবেৰ শিবা কি না।_-মার ভ্রমবশত? তাচ্ছল্্য করা হইবে না। অতএব 

এক্ষণে যাহ! কর্তব্য স্থিত করিয়া বলুন্ দখি !-- 

যশোমস্ত। মহারাজ! পরশুরাম শুধুই -য শিব-শিষ্য বলিয়! রা তেজস্বী 
ত1! নয়। যিনি ভগবাণ বিষ্টুর অবতার,_-আর সমস্ত ক্ষত্রিয় বশধবংশ করিবার 

নিবন্ধনই পরশু অর্থাৎ কুঠার সহিত ধাহীর জন্ম,-তার কার্ধ্য কলাপ যে অদ্ভুত 
হইবে ইহার বিচিত্রত| কি ?- 

স্চন্্র। মহারাজ ! বীরই বলুন, রখীই বলুন, আর মহারথীহই 77. যা 

কিছু এ পরশ্তরাম--আর সঙ্গে যে কএকজন ব্রাহ্মণ অ।ছেন, তাহারা তো এক 

ভুঙ্কারে প্রস্রাব করিয়া ফ্যালে । 
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মহারাষ্্ী। মহা? এ! :1। একাই যে জগং-দর্ধন্থ অন্পপষের মহাঁবল 1-- 

দ্বিতীম়ের প্রয়োজন ডি৪ দ্ণ কএকজন তো তলপিদার-ভূত্য বলিলেও 

অত্তাক্তি হয় না । 

বশোমন্ত। ক্ষত্রির-কুলতিলক-- পরশুরাম বে বিষণ অবতার, তাহ। বিগত 

কল্যই অনংশয় চিন্তে উপলব্ধ হইম়াছে-_উশ্বরিক ক্ষমতা না হইলে কি সামনা 
মন্তয্যের এতে। পরাক্রম ! 

মান্দরাজেশ্বর। একেতো শুনিতে পাই রাম ভগবাণের অবতার নিঃক্- 

ঘির করিবার জনা ইহার জন্মগ্রহণ-_শিবদত্ত অস্ত্রশস্তুই ইহার হস্তের অস্ত্র! 
মধিক কি বদিব !--যিনি সঅন্ত্র, অর্থাৎ পরশুসহ ভূমিষ্ট হইয়া পরশুরাম নামে 

বিখ্যাত হইয়াছেন--এই তে। এক অদ্ভুত ও অলৌকিক্, কাঁও যাহা কস্থিন্ 

কালে কেহ শুনেন নাই। এ যুদ্ধেকি জয়লাভ হইবে * সভা কখনই নয় । ভবে 

বার বতদিন অন্নজলের বরাত । 

কার্তভ। যাহাই হউক, স্ুুশিক্ষা বটে, আর অসাধারণ ক্ষমভাও বলিছে 

হইবে; তার আর ভুল কিঃ একবাণে ঢুই লক্ষাধিক সৈনা ভদ্মীভূত, একি 

সাধারণ কথা !_-এখন কর্তব্য বিষয়ে কার কি মন্তবা, স্থির করিয়া বলুন্-_ 

ঘাহাতে আজ মান রক্ষাহয়। জীবন থাকিতে অধ্যবসায় ত্যাগ করা তো 

বিধেয় নয় জয় পরাঁজয় পরের কথ! । 

রাজান্ুচন্দ্র। মহারাজ ! আজকার সংগ্রাম আমারই অধিনতাঁয় রাখুন ! 
আমার সমভিব্যাহারে আর কোন রখী, মহাঁরথী দেন চাঁই নাদেন;_ আমার 

নিজ সৈন্য সমগ্র নিকটে থাকিলেই যথেষ্ট। আঁমি এই সর্বজন সমক্ষে অতি 

দন্তের সহিত বলিতেছি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি পরশুরামকে পরাভব 

করিতে আজ ন! পারি, তা হইলে জনসমাঁজে আর এ মুখ দ্রেখাইবই ন1। বদ্যপি 

আমার সমস্ত সৈন্যই সমর-শারিত হয়, তত্রাচ আমি একেসশ্বর হইয়াও তাহাঁকে 

সমন্ত্র ধনুর্বাণ ফেলাইব,_রণেভঙ্গ দেওয়াইব ও সবান্ধবগণ পলায়ন করাইব-- 
তবে আমি স্বন্ধাবারে আপিব ৷ 

কার্ভ। (আলিঙ্গনপূর্বক) ভাই শ্ুচন্্র; তবে তোমাকেই আজ সেনা- 

পতিত্বে বরণ করিলাম । তুমি যাও! আর সৌরাস্ত্রীদি রাজাগণকেও তোমার 
পাহার্যার্থে সমভিব্যাহারে ল9 ' আর বলতো আমিও সঙ্জীভৃত হই । 
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সুচন্দ। আজ্ঞে! না, আপনাকে এখন বাইতে হইবেণা। আমি যতক্ষণ 

পরাভূত না হইব, আর বতক্ষণ আমার শরীরে জীবাম্বা থাকিবে ; ততক্ষণ 
আপনার কোনো ক্ করিতে হইবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন-আজকাঁর 

রণে পরশুরামকে পরাস্ত করিবই করিব: 

(সকলেন প্রস্তান 1) 

চতুর্থ গভা্ক 

রণ-স্থুল। 

(সবান্ধব পরশুরাম-_সসৈন্য রাজা সুচন্্র ও সৌরাষ্লীদি অপর রথীগণ |) 

পরশুরাম । ওহে শুচন্্র! আজ তোমার বড় সাহস দেখিতে পাই থে 

হে! গত কল্য মহারথী বীর চতুষ্টয স্বর্গলাভি করিয়াছেন বলে কি তুমি প্রলো- 
ভিত হইরাছ ?_-ভাল, ভাল, ব্যস্ত হইওন1 !__ এখনি তোমাকেও আমি তাহা- 

দিগের সন্নিধানে প্রেরণ করিব-_আজ কর্তীটি কেন আইলেন না? 

সুচন্ত্র। (সিংহনাদপূর্বক) ওরে ভার্গব!। বিগতকল্য কাঁকীবকী ভষ্ম 

করিয়া সিদ্ধ-পুরুষ হইয়াছ ; এবং তন্নিমিত্ত আপনার পুরুষত্ব প্রদর্শন করিতেছ। 

এসো! আজ আমি তোমার ভাল করিয়া শিক্ষাদিই__রণ কৌশল প্ররক্ষষ্ট রূপে 

দেখাই-বদি বাচ তবে কাঁল তাহার সঙ্গে বুদ্ধ করিও। 
পর ওহে স্ুচন্দ্র! বড় কৌতুকের কথা বলিলে যে হে !__এমন রসিকতা 

(তোমায় "কে শিখাইয়াছিল ?--ভাল, ভাল, শ্রবণে কর্ণভথ হইল বটে।-_ 
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(গঞ্জিতৰর ওরে পাম: তুই আমাকে রণকৌশল শিখাইবি কি? 
তোদের সমস্ত ক্ষরিয় জাতিকে আজ রণ-কৌশল শিক্ষাদিবার জন্য পরশুরাম 
আবিভভতি_তাকি জানিস্না ? 

স্গু। (উৈনবরবে) ওরে জামদগ্না ! তোর উপহাস তো আর সহা হয় না । 

তেরে আমি শিখাইব কি না তাভা এক্ষাণেই জানিতি পারিবি। গবুষ্ট রূপে 
শিখাইব, পন্ুর্বাণ ফলাটন্ লাজ পগে বাইশ! কীদাউব_-তবে আমি নিবৃত্ত 
হইব। জুচন্্রক্কে এখনো চিনিদ্নাই, এইবার চিনিবি (নেপথ্যে ছন্দুভিরধ্বনি 1) 

| | (শর নিক্ষেপ ।) 

(ঢুইদলে ঘোরতর যুদ্ধ রাজার বনু সৈন্য নিহত) 

পর। ক্ষেণকাঁল পরে) ওরে সুচন্দ্র ! তুইতো ক্ষনিনাধম্, আর “তার বাণ 

সমস্ত পরম বৈষ্ণব । এই. দেখ! তোর নিক্ষিপ্র শর নিখিল- আমায় প্রণাম 

করা। বৈহগে চলে যাইতেছে । একটিও হিংসা করিতেছে না। আবার 

কেনে। কোনোউিও অর্ধপথ হইতেই বিলীন হইতেছে, এই তা তোর শিক্ষা। 
এতেই তন আতে। অহঙ্কার! আতে। দর্প! যে তুই আমার গুরু হইতে 
বাহা কীস্্ব-পামর্! “তর দর্প চরণ, ও গর্ধখর্বত একপ্রচান হইয়াইছে, 

যংটিঞিংৎ যা বাকি আছে তাহা এইবার নিঃশেষিত করিব-_-এই নারায়ণঅস্ত 

চনিন, ইহাতেই শমন-গৃহ আলো কর্ গিরে !- 

(নারায়ণঅন্ত্র সুচ.ন্দ্রর দথোপরি পতিত, রথ.দি চরণ অশ্বযুগল নিহত, 

রাজা রথ হইতে অবরুঢ়।) 

পর। ওর সুচন্ত্র। ভোঁর সৈন্য-সমগ্র তো। প্রায় নিঃশেষিত হইল | বথ 

খানিতে দিব্য উপবেসন-স্থখে ছিলি, তাঁও তো চুর্ণ ভূত হইল। অশ্ব দইটিত 
পঞ্চত্ব পাইল। এখন কি করে তোর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কাঁদবি তা বল্ দেখি! 

(ঘোরধুদ্ধ, রামে বাণে রাভ-নৈঃযনিচয়ের "তন 

ও রোদনসার ও বু রথী মহারথী 'ত।) 

স্থ। (ন্বগতঃ) হায়! কি হইল! কি হইল!! এখন কি করি !_-উপায় তা 

কিছুই দেখিনে! আমি যত গর্ব করিলাম সর্বই আজ থর্ধ হইল।-_মহারাজ 

কার্তবীর্য্যের সমীপে গিয়া কি বলিব ? প্রতিজ্ঞার তো বিপরীত ক1ঠ্য হইল । 

হাঁয়!--কি আশ্চর্যা! আমার 'এক্টিও বাণ লক্ষা করে ন1!_-সমস্তই শূন্যে 
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চলে ষায় '-হার! হায়?! ভার! এখন কি করি. ১-- সৈন্য-সংখ্যাত প্রায় 

নিঃশেষিত হইল ন্যুনাতিরেক্ তিন অক্ষৌহিণী সমর-শায়িত হইল,__কারে 
লইয়াই বা যুদ্ধ করি, আর কি ক'রেই বাকি করিব? বাণ তো লক্ষ্য পর্যন্ত 

প্রার যায়ই না। এখন মা জগদন্বা বাতীত উপারান্তর নাই । ধেন্ুর্বাণ 

ত্যাণ করিরা উদ্ধনুখে করবোড়ে ভদ্রকালীর স্ব) মা! জগদন্ধে রঙা কর মা! 

চামুণ্ডে! দয়ামতি! লজ্জা নিবারণ কর!-_মা-কালিকে! কালবাত্তি, 

কলনিবারিণি, কলুষ-নাশিনি কৃপামত্ি ভারা! তুমি বিনা আর কেউ নাই মা! 

মাতঃশরণো ! শরণাগত সন্তানে রক্ষা কর মা! আমি ভজনপুজন তপজপ কিছুই 

জানিনা মী'-ভক্তবৎসলে! এই ভক্কি-বিহীন দীন-ভীন অদ্বীনের প্রতি কপ! 

কর মা! জননি! তোমার দয়াময়ী নামের মহিমা-গুণে কপ! করিয়া সম্তানের 

মান রক্ষ। কর, প্রাণ রক্ষা কর; এবং লজ্জা রক্ষা কর মা!--চামুণ্ডে! আজ 

পরশুরামের হস্তে সন্তানের প্রাণ যায় ম।1_-জননি ! তুমি ভিন্ন আর আমার কেহ 

নাই যে!__আমার গতি, মুক্তি, শক্তি সকলই ঘে ম তুনি!যাগেো ! আপনার 

শ্রীপাদপন্মই যে আমার জীবনের এক মাত্র আধার 1 ক্ষমন্করি! এই অক্ৃতী 

মূঢ সন্তানের অপরাধ ক্ষমা! কর মা-_নিজ গুণে অন্কম্পা বিতরণপুর্বক অকৃতী 

সন্তানের মান প্রাণ রক্ষা কর মা! 

পর। ওহে ঝুচন্দ্র! বড় আশ্চর্য্য দেখিতে পাই যে হে! তুমি যে মুখে 

প্রতিজ্ঞ। করিলে, অতি দর্পে রণ-ভূমে অবতীর্ণ হইলে,_-আঁবার সেই মুখেই 
এখন মান প্রাণরক্ষ। চাও যে হে!-ধিক্ তোমায় শত ধিকৃ!-- 

(রোজা! স্ুচন্দ্রকে রক্ষার্থে ভদ্রকালীর অধিষ্ঠান-- সঙ্গিনী 

যোগিনী, ডাকিনী ইত্যাদি ।) 

ভদ্রকালী। বৎস স্ুচন্দ্র ভয় নাই! ভয় নাই 1 কোন চিন্তা নাই। আজ 
আমি তোমাকেই অভন প্রদান করিবার নিমিত্ত রণ-ভূমে আসিয়াছি। বৎস 

আজ তোমার কোঁন ভয় নাই । উৎসাহিত হও, ও- পুনর্বার অস্ত্রধারণ কর! 
(সচন্দ্ব সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতান্তর পুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত ।) 

(নৃমুগডমালিনী ভদ্রকালীর বামহস্তে অশিধারণপূর্ধবক ভরস্কর সিংহনাদ, রণক্ষেত্রে 

চকাকারে ভ্রমণ, যোৌগিনী ডাকিনীগণের ভয়ঙ্করী হুস্কীরধবনি, 

নৃত্য ও অদ্ট অট্র হাসি।) 
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(ভদ্র কালীর মাভই! মাভই । মাভই । ভীবণ হুষ্কারে সনর-ক্ষেত্র ঘোর ভয়া” 

নক হওয়াতে ও দেবীর ভয়ঙ্করী মুন্তি দর্শন করাতে কেবল যে পরশুরামের বান্ধব- 

গণ ভয়ে ভীত ও কম্পান্থিত হইল তা নর-_-উভর দলেই হুল স্ুল প্ড়িয়াগেল ) 
সৈন্য পরস্পর (আন্তনাদ পুর্বক) পালা ! পালাও ! পালাও। এ রাক্ষসী 

এলো রে মান্েরে ধল্লেরে-_এ দেখ রাক্ষপীতে একজনকে খেয়ে ফেলিল1- শীঘ্র 

পালাও শীপ্ব পালাও ।--(এই রূপ হাভাঁকার ধ্বনিতে রণ-ভূমি টৈহৈ রৈরৈ মার 
মা কট কাট. শব্দে মভ। ভযঙ্করী হইয়া দীড়াইল) 

বধুঃ্তেজ।। (রাম সৈনিক অব্যক্ত আত্তরবে) অঅ গৌ-গো 

গে-গে। গৈন্গৈ রী মেচ্ছরপন্ন ভামে পতন) 
পর। ধিশ্মযাশিত স্বরে) কি। কি। কি। কেন, কি হয়েছে। কি 

তয়েছে! আযাভো গোল কেন ?- শ্বেগতঃ) এ যে বিষ্ঠতেজার সদৃশ গলার 

স্বর শুশিতেছি-প্রেকাশ্যে) বলদেও মিশির! দেখ দেখি হে! বিঝুুতেজা 
অনন করে কেন ?-- 

বলদেও মিশির। ভার্গব। বিষুতেজা দেবীর ভরঙ্করী মুর্তি দর্শনে ভীত 
ও মুচ্ছিতি হইরাঁছে। 

পর। ভয় কি?-বিঞ্ুতেজা ভন কি১__মা জগদন্বা সমরে আসিয়াছেন । 

গাত্রোখান কর।- শীদ্ব গাতোখান'কর। মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর--[গোত্রে 

হস্ত প্রদ্ানপুর্বক) এঁর তো চৈতন্য নাই? বুঝি হয়ে গিয়াছে হে ।-- 

(নাশিকাগ্রে হস্তক্ষেপণ) ওহে বলদেও মিশির 1 নিশ্বাস প্রশ্বাস তো স্বাভাবিক 

না থাক্, কিন্ত আছে ।--কোন চিন্তা নাই হে। শীঘ্র শীতল বারি আনাও ! 

শীঘ্ব চেতন করাও ! নতুবা বিপদ। 

কমি 

(শীতল বারি সিঞ্চন ও বায়ু ব্জন 1) 
সকলে । (শীতল বারি সিঞ্চনাত্তর (িচ্চৈন্বরে) বিষ্ুটুতেজা । ও বিষণ 

তেজা ।--(বলদেও মিশির) মহাশয় । এ ছল ক'রে পড়ে আছে আঁমি নিশ্চয় 

বলচি ৷ ত। না হইলে,_-ঘার নিশ্বাস স্বাভাবিক আছে, শরীরের বৈলক্ষণ্য 

কিছুমাত্র নাই, আর ঈদৃশ জলশেকাদি সুশ্রষা করাতে ও এতলোক উচচৈ- 
স্বরে ডাকাতে তার উত্তর পাওয়া যাঁয় না! ___পুনর্বার ডাকা যাউক,-_-ওরে 

বিষ্ুতেজা ! বিষ্ণতেজী | ও বিষে । _বিষ্েে।-_-ওরে বিষে 1-_বিষে রে। 

বলি ও বিষে । বিষে ) - 
(ঝুড়ি ঝাড়, লয়! মেতরের প্রবেশ |) 
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মেতর। বাবু সাহেব! কীাহা ঝিষ্টে হ্যায়! দেখ্লায় দিজিয়ে ? 
বল্দেওমিশির। বিষ্টে কাহা হ্যায় জি? তু যেশ্যা এক ঢংলাগায়কে 

আনা-হিন। বিউ। কাহাসে আওরেগা ?--ভাগ. ছিগাসে। 

মে। (করযোড়ে) হজ্জ ! ম্যের তো ময়লাকো। কয়তা ই | আপলোক 

ম্লাকো বিষে নু কয়তে হে? 

ব। হা! তা হিয়? ময়লা তোন কাহা দেখা ?-- 

মে। (করধোড়ে)-জী !-হজুর লোকইতো বিষ্ঠে বিষ্কে করকে গুল 

নাচাওতের্থে_ তো মুজকে। মালুম্ ছুনাকি কহি মরল! হোগা । ময়লাকোই 

আপলোক বিষ্টে নু কহে? 

ব। অ.ঃ তেন ভালাহৌয় 1--আহাঁমক্ 1 ও তো আদমিক! নাম হ্যায়। 

“বকঝুুতেজা” বিষ্টে নেহি। 

নে। কা! আদনিক। মাম “বিষ্টে 1” 
ব। আতে_মাহানক্! বিষ্টে নেহি--বিষ্টে নেহি, “বিষুণুতেজা” 

যে! ভ্যাল। মোর কাজান্ত। হে। হুরকা মুসেতো ঝিষ্টে বিছ্রে শুনা । 

ম্যের যবসশতন। তব ঝিষ্টে বিষ্টেই শুনা? আউর শুন্তেই রহে। “বিষ্ুতেজা”, 
এসাবাত তে। হজুরকা মুসে নিকালতে ম্যেয় শুনাই নেহি বিষ্টে-বিষ্টে 
নিকালতেই তে। রহে--তব না ময় আয়ে । 

ব। আরে] তু কা ক্য়তে হো? যবান সামারকে নেই বাত করত! ! 
ছোট। মুসে বড়া বাত! 

মে। ভেলা মেরা কন্থুর ক? হ্যা? আপযব এসা সিধা কমতে, 

1বঞ্চুতেঞজা-বিষ্ততৈজা” কর্কর্কে ফুকারতে তব ম্যেয় কাহেকো এত্তা তক 

লিব উঠীায়কে আওর্ভে । সে! বাত্তে। হজুর কা মুসে নিকৃসাই নেহি, সেরে 

বিষ্টে-বিষ্টে হর দফে এহিই নিকাস্তে রহে। তব ম্যেয় কা করঙ্গ! ?- 
ব। আরে বেল্লিক! ফের ওহি বাত-স্যবাম সামাঁরকে নেহি বোলো? 

মে। কা বাবু! হাম ক। কহা ?--হাম তে। কুছ বুরা নেহি কহা' !--য্যেস! 

বিষ্টে বিষ্টে আপকা যবান সে নিকালতে শুনা, ম্যেয় তো সোই কহ!) -আউর 
তো কুছুও নেহি কহা1। 

ব। আবে বদমাইস্! ফের ওহি বাত ।--(ছেই বেজ্রাঘাত) 

(৮১ 



৫৮ নিঃক্ষত্রিয়। ধরণী | 

মে। (রোদিত শ্বরে) দোহাই বাবু সাহেব! দোহাই বাবু সাহেব | দখো! 

মুকে। মার ডালতে হেঁ-বে কন্তুর মার ডালভে হে ;--( রোদন) জে 

হো, হে, হে-মুজকে। কাহেকে। মারা ?--ম্যের কোন কম্ুর কিয়া ?--0আী 

হো, হো, হো-- 

ব। আরে বদমাইস্! বাহার যাও ! আবি বাহার যা৪।--নেহিতে! ফের 
পিট দেওলা। 

মে। কাহেকো ?--হম্ কোন কম্ুর কিয়া ?-বড়া পিট নিভা্ধ আছে 

টে 1--- 

(রোদন করিতে করিতে মেতরের প্রস্থান |) 

হরভজন তেওয়ারি। ভৃগুপতে ! আর আঁমাদিগের বরণে নিস্তার নাই, প্রাণ 
বাচাঁন ভার হইয়া উঠিল। এ দেখুন! আমরা যত যত অস্ত্র অভিমন্ত্রি 
করিনা লক্ষ্য করিতেছি-_মহাদেবী ভদ্রকালী সেই শর সমবাঁরই পথি মধ্যে 

গ্রহণ করিয়া উদরস্থ করিতেছেন বিপক্ষ পক্ষে কোন বাঁণই যাইতে পাঁরি- 

তেছে না । এ দেখুন! আপনি যে শূলান্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া নিক্ষেপ করিস়া- 

ছিলেন, সেই হরদন্ত শূলাস্ত্র শিব অন্ত্র বলিয়া! শিবানী তাহা কণ্ঠহার করিয়া 
গলায় পরিযাছিলেন--আবার এই মাত্র সেই কহার, দেবী সুচন্দ্রের গলদেশে 

ভূষিত করিয়াদিলেন। তবে আর ভর্ধা-কি-বলুন! -ভার্গব! আপনার 
প্রতিজ্ঞা পূর্ণতো হলোই না, মধ্যে মধ্যে প্রাণ ও মান বীচান তার হইয়! 
উঠিল । 

পর। (জনাস্তিকে) হরভজন ! তুমি শিবদয়াল মিশিরকে আন্তে আন্ত 

ডেকে বল যে, বিনি ধিনি রণে আহত কি মুচ্ছ্াগত হইয়াছেন, সকলকে এক- 
ত্রিত করিয় স্বন্ধাবারে লইয়ী যান। আর বলদেওমিশিরকে বল ! যে, কশল মা 

জগদঘ্ার পুজা! দিতে হইবে। অতএব সহজএক জবা! পুষ্প আহরণ করিয়া 
আনেন। এ রূণে আর নিস্তার নাইস-আঁজকার মতন ভঙ্গ দেওয়া বাউক। 

হরভজন । (জনাস্তিকে) শিবায়াল! শুন ভূগুপতির আঁজ্ঞ।। বরণে 

তঙ্গদিয়, যত আহত ও মুচ্ছ্ণগত ব্যক্তিগণকে লইয়া স্বন্ধাবারে গমন 'কর-- 
আর বলদেও যিশির! তুমি অনুসন্ধানের দ্বারা যে খানে পাঁও সহজ্রএক 
জবাপন্প লইয়া আপনাৰ শিষারে যাও! 
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পর। (ভদ্রকালীর প্রতি সভক্তি করযোড়ে) ম! চামুণ্ডে! জগজ্জননি ! 

জগদস্বে ! মাগে। ! আপনি যদ্যপি এই সন্তানের প্রতি এতে! নিদয় হবেন, 

তবে আর আমার প্রতিজ্ঞাপুর্ণ ও পৃথিবীর ভার অবতরণ, (যে জন্য এই মর্ত্য 

ভূমে জন্মগ্রহণ করা হইয়াছে) কি প্রকারে সুসম্পন্ন হইবে মা ?_-এই আমি 
ধনুর্ববাণ ও অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিলাম 1--জননি । আপনি খন প্রতিকূল, তখন 

আর বিফল অস্ত্রধারণ করায় প্রয়োজন কি মা ?-- 

(যুদ্ধ ভঙ্গ ও সকলের প্রস্তান)। 

পঞ্চম গভভাঙ্ক। 
57 

ব্রাহ্মণ শিবির । 

পরশুরাম কালী-পৃজায় অতিনিবিষ্ট। 

( অদূরে বান্ধবগণ ) 

পরশুরাম। পুজা, হোম, বলিদানাদি কার্য সমাপনাস্তে সা্টাজে গুনন 
গ করবোড়ে স্তব। : 

মাঃ! কালি ! কাল রাত্রি কৌশিকিকামিনি ! 

কপা ময়ি ! কপা কর মা !-দাসে, 

ভয়ঙ্করী বাণী শুনে ভয় মানি, 
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মুচ্ছ্ণাগত প্রাণী ভৈরব ভাষে ॥ 
ভয় নাশো ওগে !--ভবের ভবানি ! 
ভব সূত আমি,-তুমি তো মাতা) 

দেও ম! ! অভয়--অভয় দায়িনি 

দয়াময়ি !--কর ক্রোধ সমতা ॥ 

মারাৎসার। তুমি শিবানী সর্ববানী, 

ক্ষমস্করি ! ক্ষম ক্ষোভিত জনে ; 
রক্ষো। রক্ষাকালি ! জগত রক্ষিনি ! 

রণে কে রক্ষিবে ? তোম। বিহিনে ॥ 

গিরিশ মোহিনী, কৈলাস বাজিনী 

গিরীশ নন্দিনী, মেনকা! স্ৃতা ১ 

অপর্ণ অন্বিক। অন্বর বসনী 

কামিনী গৌরী গণপতি মাতা ! 
লইন্ু শরণ--জগতজননি ! 
কাত্যায়নি উমে উমেশ জায়ে !-- 

ব্রহ্মদনীতনি ব্রহ্মাণ্ড পালিনি 

ব্রাহ্গণে পালে। ওণে। মহামায়ে ! 

পূর্বেব শিবলোকে শিব সোহা গিনি ! 
বরদিলে- মোরে বর দায়িনি ! 

আপনার বাণী রাখ ম। ! আপনি, 

প্রতিজ্ঞ পুরাণ--সেবক জানি ॥ 

পেরশুরামের স্তবে সন্তষ্ট হইয়া! ভদ্রকালীর অধিষ্ঠান।) 
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পরগুলীম। (সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতানন্তর অতি কাতর স্বরে) মা! অতো 

নিদয় ! মাতঃ। গু জায়ে। যখন এই মূঢ় সন্তান গুরু স্থানে বিদায় গ্রহণ 

করে, তখন শঙ্করের অন্ররোধে এ অধিনের প্রতি যথেষ্ট কৃপা করিয়াছিলেন-- 

এবং আশ্বাসও দিয়াছিলেন। জননি ! সেই অধিনের অনুষ্ট কি এমনি মন্দ ?-- 
যে, সেই মা আবার বিমাঁতা হলেন ।--মাত; 1! আনিত আপনার সেই নিতান্ত 

কিন্ত !--আপনি বেস্ জানেন্ যে আমি পরম্ পিতা শঙ্করের সম্গিহিত বরপ্রাপ্ত 

হইয়।ছি _মন্ত, তন্ব, বেদ, বিদ্যা, অস্ত্র, শস্ত্াদি সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছি--আবার 

প্রতিজ্ঞা পূরণের অন্ুমতিও প্রাপ্ত হইয়াছি। করাল-বদনে ! আপনি যদ্াপি 

দাসের নিক্ষিপ্ত বাণ গুলি পথিমধ্যে হরণ করেন-__গুর-দত্ত নিক্ষিপ্ত শলান্ত্ 

গল-দেশের মালা করিয়া পরেন _ মাঁগে। ! আপনি যদ্যপি ভয়ঙ্করী বেসে আমার 

প্রতিপক্ষে অশিধারণ করেন _চাঁমুণ্ডে ! তা হইলে সেই দয়াময় আগশুতোষের 

বর,বিষ্্র বর, ও ব্রহ্মার আদেশ,সবই যে, সা বিফল হইবে !-_ দেবি? 
ত। হইলে আমার প্রতিজ্ঞ পূর্ণ হইবেন। ! শিববাঁক্য ও রবে নাঁ। এবং ধরণী 
মাঁতাও ভারাক্রাপ্ড। হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। ূ 

ভদ্বকালী। বংস পরশুরাম ! আমি তোমাকে বর দিয়া আস্বস্ত করিয়াছি, 

এ কথা যথার্থ বটে, এবং তান অনাথাও হইবে না! বৎস রে! সেইজন্যে 

দেখ! রাজা কার্তবীর্িক্ুন আগার নিতান্ত প্রি ভক্ত হইলেও ভাহার সহারতা 

সম্পাদনে মানি আনি নাই-মআপিবও না। রাজা সুচন্দও আমার তদধিক 

তক্ত-_ইহাঁকে রণে, বনে, ছুর্ণমে, জলে, ও অগ্নিতে রক্ষা করিয়া খাকি । এ পধ্যস্ত 
কারও ক্ষনত। হয় নাই যে সুচন্দ্রের অঙ্গে অস্বাঘাৎ করেন। বংস রাম। 

কালের বদ সকলই । তার গতি কেহই রোঁধ করিতে পারেন না--যতদিন 

সুন্দর সুদিন, সকাল ছিল, ততদন কেহ উহীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। 

আনি সর্ধিকই তাহাকে রক্ষ। কাধরাছি। কিন্তু এক্ষণে রাজার অকাল, অদ্দিন, 

ও অন্তকাল উসস্থিত। স্থৃতত্রাং আর আনি তাহাকে আমার বক্ষণের অধীন- 

তায় রাখিতে পারিনা । তবে যে আমি গতকল্য তাহার সহায়তা সম্পাদন 

করিলাম, তাহার কারণ এই যে, তখন রাজার কাল পূর্ণ হয় নাই, তুমি শৃল- 

পাণি দত্ত শুলান্ত্র গ্রহার করিলেও তাহার মৃত্যু হইত না। এদিকে, আবার 

অন্ত্র ব্যর্থ হইলে শিবের অবমানন। হয়,_-সেও, জুবিচার্য্য নয় অতএব বৎস- 
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রাম। তন্িমিত্ত আমি রণস্তলে না আসিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। 

কাজে কাজেই আমাকে আসিতেও হইয়াছিল আর তোমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্র নিখিল 

আমাকে স্বয়ং ধারণ করিতে ও হইয়াছিল । বৎস রাম ! সে কেবল অস্ত্রের মাহাত্থ্য 

রাখিবার নিমিত্ত বই আর কোন উদ্দেশ্য ছিলনা । বস ভার্ব। আমি 

তোমার সভদ্ষি স্তব ও পৃজাদিতে নিরতিশয় সত্তষ্ট হইয়া, আশীর্বাদ করি যেন 

তোমার প্রতিজ্ঞ। পূর্ণ অনায়াস-লভ্য হয়, তুমি অচিরাঁৎ সিদ্ধ মনোরথ হও। 
পর। মাঁজগদস্থে। মাগো আপনার শ্রীপাঁদপদ্বের কৃপাঁয় তাই হইলেই 

কতার্ীকৃত হই মা! আর আমি কিছুই চাই না। (সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাঁত) 

ভদ্রকালী। বংস! সুখে থাক! ঈয়লাঁভ কর 

(ভদ্রকালীর অন্তদ্ধীন।) 

(ব্রহ্মার অধিষ্ঠান।) 

পর। পোষ্টাঙ্গ প্রণতঃ, আসন প্রদ্দান, ও করযোড়ে দণ্ডায়মান ।) 

ব্র্ধ।। বত্সরাম! সবমঙ্গল তো ? 

(করযোড়ে মৃহুষ্বরে) প্রভো ! মঙ্গল আর এখন কেমন করিয়া! বলিব । 

ব্রহ্ধ/।। কেন বৎস! 

পন্ন। প্রভো ! গত কল্য সুচন্্র রাজার সমরে শূলাদি আমান সমস্ত অস্ত্র 

ব্যর্থ হইয়ছিল। | 

ব্র। কিঃ-শিবদন্ত অস্ত্র শিবের স্বহস্তের শূল !_ ব্যর্থ হইল !__ 
পর। চতুন্মুখ! শূলকি লক্ষ্য পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াঁছিল £__ 

 ব্র। জেরিস্ুয়ে) সেকি £কে রুদ্ধ করিয়াছিল? শিবের শূল |--কার 
এমন শক্তি হইল যে, শিব-অস্ত্রের গতি রোধ করিল---এমন বীর কে আছে? 

পর। মা! জগদন্বা! আর কার সাধ্য? 

্রঙ্ধ। (বিশ্বয়ান্বিত স্বরে) কিবল্লে রংস?-"মাকি রণস্থলে আসিয়াছিলেন 

. পর। গ্রপিতাঁমহ। তা! ন! হইলে অন্ত ব্যর্থইবা কেন হইবে £--আমি যত 
যত শর নিক্ষেপ করি, মা ভদ্রকালী সে সমস্ত পুষ্পষালার ন্যায় গলদেশে পরি- 
বান করেন এনং সুচন্্রকেও পরান ! 
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বদ্ধ । বংস রাম! তবে তুমি তাঁহার পূজা কর। ভক্তি স্তব কর। তিনি 
নুপ্রসন্ন। ভইরা তোমার কামনা পুরাইবেন। 

পর। (করধেড়ে) আজ্জে ! গতরাত্রে যথাসাধ্য তাহা করা হইয়াছিল। 
বক্ম। মাকি আবিভূতি। হইয়াছিলেন? 
পর। আজ্ছে ভী--ত্াহার আগমনও হইয়াছিল--.আর তিনি মনোনীত 

বর প্রদীনও করিয়াছেন ।. 

ব্র্দ। বেদ! বেদ" বেপ 1! মায়ের কাছে বর প্রাপ্ত হইরাছত 2 তবে 

আর চিন্তা কি বখস।-- 

পর। 'আছ্ে_ইা। তিনি, মনস্কামনা সিদ্ধ, আৰ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ অনা- 

যান-লভা হইবে বলিয়৷ আশীর্বাদ করিয়াছেন । 

ব্রন্ম। বংন রাম! তুমি মায়ের বর প্রাপ্ত হইয়াছ উত্তমই হইয়াছে_-কিন্ত 
রাজা! সুন্দরের মৃত্নীর বিষয়ে একটি কঠিন সংস্কার আছে। তার কিছু উপায় 
করিতে না পারিলে, সুচন্দের মৃত্যু কখনই হইবে না । 

পর। দগাময়। তবে অনুগ্রপূর্মক ম্মান্তা করুন। অতীব কষ্টসাধ্য 

হইলেও কিন্বুর চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিবে না। 
ব্র। বংস! রাজ সুচন্ধের গনদেশে মহাঁবিদ্যা কালিকা-কবচ লক্মকৃত 

আছে। সেই কবচ থাঁকিতে শুচন্ত্ের মৃত্যু নাই। অতএব ছলে হউক, বলে 

হউক, বা কোঁন কৌশলের দ্বারা! হউক, সেই কবচ আনিতে পারো, তবেইত 
জয় হইবে-_নুচন্দ্রের মৃত্যু হইবে। তা না আনিতে পারিলেই সে অমর ।- 
এই কথাটি তোমাকে বলিবার নিমিত্তই আমি আসিয়াছিলাম,_-এক্ষণে চলিলাম। 

(ত্রন্ধারস্ন্তর্ধীন।) 
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ক্ষত্রিয়-ক্ষন্ধাবার---রাজা শ্ুচন্দ্রের শিবির | 

রাঁজ। সুন্দর অধ্যাঁসীন। 

(সন্ন্যানীবেশে পরশুরামের প্রবেশ |) 

সন্ন্যাসী । (স্ুচন্ত্রের সম্মুখে হস্তত্তৌলনপূর্ব্বক ) জন্ম ! নারারণ মধুস্থদন । 

সুচন্দ্র। আম্তে আল্রা হয় (সভক্তিপ্রণাম ও আসন প্রদান ।) 

স। (পুনরাশীর্বাদ) মঙ্গল হউক। 

স্ব। ঠীকুত্র! আপনার আশ্রম কোথায় ? 

স। মহারঞ্জ! উরাদীনের আশ্রন কিঃ যেদিবল যেস্থানে অবস্থিত 

হই,__সেই আশ্রম | 
| স্থ। কোথা হইতে আপনার আগমন হইতেছে 2 

স। পুষ্কর হইতে । 
স্থ। ঠাকুর! আজ আমার পরম ভাগা যে আপনি আমার শিবিরে 

পদার্পণ করিয়াছেন। যদি অনুগ্রহ করিয়াছেন, তবে আঁজ এই স্থানেই অব- 

স্থিতি করুন ! 
সন্লগাসী। রাজন! এখন অবস্থিতি করিবাঁর সময় নয়--এই তে। প্রাঃ, 

কাল, পর্যটনের সময় ; যতদুর পারি পর্ধ্যটন করিব ধথা কালে কোন মঠে 
গিয়৷ অবস্থিত হইব । 

স্থ।. ঠাকুর! আপনার আগমনে আমার শিবির পবিভ্র হইল, দর্শনে আমি 

পবিত্র হইলাম। কিন্তু, আঁপনি যে অবশ্থিতি করিবেন না, আমার আতিথ্য 

গ্রহণ করিবেন ন।, তবে আপনার আগমনের অভিপ্রার কি ছিল ?--- 

স। রাজন! আমি পথি মধ গমন করিতে করিতে আপনার আসাঁধাঁরণ 

ও অলৌকিক বদান্যতার ও সহদয়তাঁর যশঃ কীর্তন শ্রবণ করিয়া অস্তঃকরণের 

মধো বড় আশা করিয়া কিঞ্চিৎ তিক্ষার্থে আসিয়াছি---ভিক্ষা' গাইলেই আশীর্বাদ 
করিয়! শ্থানীস্তর গমন করিব। 
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স্ব। এ তো আমার পরম সৌভাগ্য--ঠাকুর! কি ভিক্ষা যাচিজ্ঞা করেন 
আজ্ঞা! করুন !-_অদেয় হইলেও দেয়মান হইবে। 

স। রাজন্! আমি অর্থাদি বিষয়-সম্পদ কিছুই চাহি না। আমি পরি- 
বাজক, বনে বনে, পর্বতে পর্বতে, ভ্রমণ করি, তীর্থে তীর্থেবাসকরি। অতএব 

আপনার সন্গিধানে যে মহাবিদ্যা কালিকা-কবচ আছে--দেই কবচ খানি 
মাত্রই আমার প্রয়োজনীয় ; আর কিছুতেই আমার অভিলাষ নাই। অতএব 

মই পরম পবিত্র কবচ খানি দান করুন !_-ত। হইলেই আপনার অতিথি 
সেবাঁর কার্ধ্য স্থুসম্পন্ন হইবে। 

স্থ। ঠাকুর! কবচ প্রদান করিলেই কি অতিথি সেবার কার্য্য হইতে 
পারে 2. 

স। মহাঁরজি ! অতিথি সেবা! বিবিধ প্রকার। কেবল উদর পৃর্তি হই- 
লেই যে অতিথি সেবা হয়, তাঁ নয়। অতিথির অভিলধিত দ্রব্যাদির দ্বার 

নংসেবিত হইলেই অতিথি সৎকারের ফল হয়।-_-অতএব মহারাজ ! আপনি 
কবচ দাঁন করিয়া অতিথি সতকাঁরের ধর্শ রক্ষা করুন-_তা হইলেই আপনার 

আতিথ্যের ফল যথেষ্ট হইবে । অতিথি তাই পেলেই সন্তষ্ট। 

স্থ। আচ্ছ' ঠাকুর! যদি একাস্তই অবস্থিতি না করেন। আর অন্য কোন 

বস্ততে স্পৃহা না থাকে, কবচ পাইলেই যদি সঙ্ষ্ট ও সফল মনোরথ হন, তবে 
তাহাই লউন ! 

(কবচ দান।) 

স। কেবচ লইয়। আশীর্বাদ) মহারাজ! আপনার কৈবল্য লাভ.হউক | 

আর কি বলিব? এক্ষণে বিদায় হই। | 
সি ৯  প্রেন্বান।), 



সপ্তম গর্ভাঙ্ক। 

রণস্থল। 

সবান্ধব পরশুরাম ও সসৈন্য রাজান্ুচন্তর। 

পরশুরাম । ওহে মুচন্জ্র! ও দিম তুমি মায়ের কপায় রক্ষা পেয়েছিলে, 
আমার নিক্ষিপ্ত শূল মায়ের প্রসাদে গলায় পরিয়াছিলে; ভাল আজ. তাই কর 

দেখি।-আর কেমন করিয়া বীচিবে বীচ দেখি। (ভৈরবন্বরে) ওরে স্ুচন্ত! 
বদ্যপি আজ, মা না আইসেন, তবে তুই আর কতক্ষণ বাচ্বি বল্ !_ পামর । 

যে শুলান্ত্র তৃই মায়ের কৃপায় ওদিন কহার করে ছিলি, সেই শূলই আজ, 
তোর শমন গৃহের সাক্ষী হইবে। নির্বোধ! আজ. তোর নিশ্চয় শেষদিন। 
পারিস যদি তবে এই বেলা মা জগদস্বাকে স্মরণ কর_ নতুবা আজ, নিস্তার 
নাই। ক্ষত্রিয় ধিরে শ্োতন্বতী প্রবাহিতা৷ হইবে,_অস্থিমাংস দ্বারা শৃগাল 
কুন্ধুরের আতিথ্য কর! যাইবে । তবে আজ পরশুরাম রণভূমি গম্চাৎ করিবেন। 

হুচন্র। ওহে রাম । আজ.দেখচি যে তোমার রসনায় বাক্যম্কূট হইতেছে। 
ভাল ভাল! শুনেও সুখী হইলাম । ওদিন তুমি না ধনুর্বাণ ত্যাগ করেছিলে ? 
অশ্রমীরে রণতৃমি ভাসাইয়াছিলে !--আঁবার তুমিই বা কাল যোগীবেশে আমার 
নিকটে ভিক্ষার্থে গিয়াছিলে? ছিছি-ছি-ছি! ধিক্। ধিকৃ! একটু লজ্জা 

হলোনা । যার সঙ্গে বৈরিতা ভাব তাঁর সন্নিধানে হস্ত প্রসারণ করিতে লজ্জা 
হইল না?-্কি নিল ব্রাহ্ষণ।--তোর জীবনে ধিক! তোর বীরত্বে ধিক্, 
আর প্রতিন্তাতেও ধিক্--ওরে 1 রাজজ্রোহী স্বধর্ম বর্ধিত ব্রন্ধণ ! ক্ষত্রিয় 

ধর, ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা কেমন ভাহা! দেখ লিতে। 1স্-তিক্ষুক | বল্ দেখি তোর 
কোন্ ব্রাহ্ধণে এ পর্ধ্স্ত জীবন ভিক্ষা! দিয়! সুখ্যাতি রাখিয়াছে ?_-যে কৰচ 
আমার জীবন সর্বস্ব তাহা তুই চাহ্বার মাত্রেই গেলি | ইহাগেক্ষা 
বীরদ্বের পরিচস্ন তুই কি দিবি তা আমাকে বল.দেখি।--গাঁমর দেখ. !--ও 
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দিবস আমি যাঁধা প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলাম, তোরে তাই তাই করিয়াছি। ধনু্ধাণ 
ফেলাইয়াছি-_-পথে পথে কাদাইয়াছি_-যোগী বেশ ধরাইয়াছি।__ইহাঁতেও কি 

তোর দর্প ধর্ব হইল না ?-_ছি, ছি, ছি, ধিকৃ, ধিক, তোরে শত ধিক্। 

পর। (ভৎসনাপূর্বক) ওহে সুচন্্! তোমার কথা শুনে হাস্য রাখিতে 
আর জায়গা হয় ন| যে হে--তুমি আবার ওদিনের কথ লইয়া লজ্জার মাথা 
খাইয়া, আন্দোলন করিতেছ! আমরি। মরি !_একেবারে ধর্মপুত্র যে! বাতি 
প্রভাত হইলে আর কিছুই মনে থাকে না বটে 1-_(দাস্তিকতাপূর্ববক) ওরে 
পাপিষ্ট! যখন তোর তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য সমর শায়িত হইল,_ক্ষতিয় রুধিরে 
রণ ভূমি কর্দমীভূত হইল-_যখন তুই একেস্বর হইয়া .শরাসন ত্যাগ করিলি-_ 
শোণিত প্লাবিত রধতৃমে জানু সংলগ্ন করিয়! ম৷ জগদ্বাকে ডাঁকিলি-_চক্ষের 
জলে সমরক্ষেত্র তরলিত করিলি--সে সময়ের কথ! গুলি প্রকাশ করিতে কি 
লজ্জা বোধ হইল? (গর্জিতস্ববে) রে সুচন্্র! যদ্যপি মায়ের আগমন না! হইত, 

আর ম1 যদ্যপি আমার নিক্ষিও বাণগুলি উদরস্থ না করিতেন--ত| হইলে কি 

তুই আর সেদিন জীবিত থাকৃতিস্?-_না আজ. তোরে আবার কেউ রগতৃমে 
দেখিতে পাইত! ছুরাঁচার তুই মত্য করিয়া বল. দেখি তোর তিন অক্ষৌহিণী 
সৈন্যের মধ্যে কয়ট। লোক ফিরে গিয়াছিল ?--নিলর্জ ! ওদিন ডিন অক্ষো- 

হিণী বিসর্জন করিয়া আজ্ আবার কোন সাহসে তুই বন্ধ পরিকর হইয়। রণ- 
ভূমে মুখ দেখাইতে এলি ?--শমন সদনে গমনার্থে আয়! তবে তোরে 
শীঘ্র প্রেরণ করি; আর বিলম্বের প্রয়োন্ধন নাই। 

ছন্দুভির ধ্বনি ও শরত্যাগ) 

, (ছুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ, শরজালে সমরাঙ্গন আচ্ছাদিত, . 
ও বহু সৈন্যের গতন। 

পরিশেষে শৃলঅস্ত্রে রাজাসূচন্ত্রের পতন ।) 

(সকলের প্রস্থান |) 
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মমরাঙ্গন। 

'(সবান্ধব পরপ্তরামের রণবেশে পদচারণ।) 

(সসৈন্যে-সমারোছে কার্তবীর্য্যার্জনের প্রবেশ |) 

পরশুরাম। আস্তে আজ্ঞা হয় মহীরাঞ্জ ! আস্তে আজ্ঞা হয়) আমন্মুন্! 

আহুন!! আজ্ বে স্বয়ংই!-_-কেন দূর্শূন্য নাকি !-_বেদ্! বেস্!! বেস্!! 
তবে শমন মদনে গমন করিতে আজ্ আপনারই নিতীস্ত ইচ্ছা হইয়াছে ?-- 
ভাল, তাল, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন এইক্ষণেই পাঠাইব | 

কার্ডবীর্ধ্য। (গর্জিত-স্বরে) ওরে ভার্গব! তুই কপট অভিসন্ধিতে স্থ”- 
স্তরের নিকট হইতে কবচ ভিক্ষা করিয়া আনিয়! তারে সংহার করিলি। এইকি 
তোর বীরত্বের পরিচয় দেওয়া হইল ! আহা ! কি পুরুষত্ব প্রকাশ ! ধিক্ ধিক্ 
শতধিক্' তোর ব্রক্গ-বীরতে ধিক--তোর পুরুষত্বতৈও ধিক! তোর পরাক্রমেও 
ধিকৃঃ আর তোর প্রতিজ্ঞাতেও ধিকৃ! ওরে! ভিক্ষাজিবী-ত্রাহ্গণ! ক্ষতরিয়- 
সাহস, ক্ষত্রিয়-বদান্যতা, ক্ষত্রিয়-সহৃদয়তা কেমন তাহা! কবচ ভিক্ষাতেই 
দেখলিতো !--যে কাঁলিকা-কবচ তাহার প্রাণের একমাত্র আধার, জীবনের 
জীবন; এমন ধন সে রৈরী হস্তে অর্পণ করিয়। আপনার অসামান্য ও অদ্ধিতীয় 
সরলতার. ও বদান্যতার পরাকাষ্ঠা' দেখাইয়াছে। ওরে জামদগ্য। তুইকি 
স্বশক্তিতে তারে সংহার করিয়াছিস্--তা৷ কখনও মনে করিস্না। তার আপ- 

নার মৃত্যু সে স্বহস্তে তোরে ভিক্ষা দিয়াছে । নতুবা! তোর কি ক্ষমতা যে, তারে 
তুই বধ করিস্-্রক্মণ! তুই কেন আপনিই মনে বুঝে দেখুন 1__ 

পর। ওরে সহস্রবাহো!! বহুদর্শী প্রাচীন রাজ! হইলেই যে তাঁর বহুদর্শীতা 
কার্ধ্যকারী হয় তা নয়--বরং বার্ধক্য-বশতঃ অনেক সময় তার বুদ্ধিত্রংশ হয়। 

আজ্-কাঁল্ তোর তাই ঘটিয়াছে_-তা না হইলে বিষয্ব-লোভে ব্রহ্ষহত্যা করিতে 
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তোর আযাতো প্রবৃত্তি ! ওরে নির্বোধ ! ভিক্ষাতে। ব্রাঙ্গণের কুল-ধর্মু তারতে! 

কথাই নাই। আর তুই এও জানিস্নে যে বৈর-নির্ধাতনের নিয়মই এই-__ 
অর্থাৎ শত্রুকে ছলে, বলে, বা কোনও কৌশলে হউক সংহার করিলেই পাপ- 

ক্ষয়। তবে, তার মৃত্যুতে অবশাই তোর অন্তবেদনা হইয়।ছে তাঁর সন্দেহ 
কি_ভাল। সেই অন্তর্বেদন! হইতে যাহাতে তুই অতি শীঘ্রই নিষ্কৃতি পাইতে 
পারিস, আর তাহার সহযোগী হইতে চাস্ এমন উপায় এক্সণেই করিব তাঁর 

চিন্তা কি !-(ছুন্দুভির ধ্বনি ও দশ বাণ ত্যাগ) 

(ছইদলে ঘোরযুদ্ধ, অনবরত শরবৃষ্টি, 
ও বহু-সৈন্যের পতন ।) 

কার্ত। (ভীষণ সিংহনাঁদ পূর্বক) ওরে স্বধর্মচাত ত্রহ্গণ !- তুই আমার 
সমস্ত বাঁণ ব্যর্থ করিয়া জয়ী হইবি বলিয়া মনে করিয়াছিস্--তা কখনই পার্- 

বিনে । এই নারায়ণ-অন্ত্র ত্যাগ করিলাম, এইবার ব্যর্থ কর্ --তবে জানিব 

বীর ।--ওরে দর্গী ! এই বাঁণেই তোর দর্প চূর্ণ করিব, তোরে তোর পিতৃ সন্ি- 
ধানে পাঠাইব। শীঘ্র প্রস্তত হও 1-- 

(নারায়ণাস্ত্র বৃহৎ অগ্রি-শিখাকারে জলিতে জলিতে 

দশদিক চমকিত ও স্তস্তিত করিয়া পরশুরাঁমের 

বক্ষে পতিত, পরশুর!ম মুচ্ছণপন্ন ৷) 

(কার্তবীর্যের রণজয় ! রণজয় !! শবে প্রস্থান ।) 

(শিষ্যকে মুচ্ছণপন্ন দেখিয়া শিবের রণস্থলে অধিষ্ঠান) 

শিব। (গাত্রে হ্তপ্রদান পূর্বক) বৎস পরশুরাম ! গাত্রোথান কর! 

পুনর্বার সংগ্রাম কর! বৎস) রণস্থলে জয় পরাজয় সকলেরই আছে। 

(পরশুরামের চৈতনা-প্রার্ডি, গাত্রোথান, সাষ্টাঙ্গে 

প্রণিপাতি, এবং সলজ্জ বদনে পুনর্ববার ধর্তর্বাণ ধারণ।) 

পরশুরাম। (ভীষণ হঙ্কার-ধ্বনিতে) ওরে ক্ষত্রিয় কুলাধম। তুই ক্ষত্রিয় 
নন্দন হইয়! রণে ভঙ্গ দিয়! পলায়ন করিলি ! ধিক্! ধিক '? ধিক্111 আযাতে' 
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ভয় ।-_বুঝি তোর মনোরমাকে আজ্ মনে পড়িয়াছে ! _বটে,--তবে আয় ॥ 

শীঘ্ঘ আয় । এইবার তোরে তারই কাছে প্রেরণ করি। 

(সসৈন্য কার্তবীরয্যার্জুনের পুনঃ প্রবেশ 1) 
কার্তবীর্যয। (সক্রৌধে) ওরে জামদগ্য ! তুই এখনো পঞ্চত্ব পাস্নাই। 

জীবিত আছিস্্!--ভাল এইবার তোরে কে রক্ষা করে দেখিব। এই যে বাণ- 

চতুষটয় তৃণী হইতে বাহির করিলাম, এই বাণেই তোরে তোর পিতৃ-চরণ দর্শন 
করাব_-তোর কলুষিত দেহ বিমুক্ত করিব। 

গর। ওরে ক্ষত্রিয়কুল-কলুষ !--বিস্তর বড়াই করিস্না। যাঁর হস্তে তোর 
মৃত্যু আছে, তার সমক্ষে আতো৷ আস্কালন,_-আযাতো দর্প,__আযাতো গর্ব কি 

সম্ভবে 1 কি অহমিকা!1_-কি মাৎসর্য্য !--পামর ! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর্, 

এইবার তোর মানবলীলা সম্বরণ করাবো। (শর সন্ধান।) 

(ছুইদলে ঘোরযুদ্ধ শরজালে দিত্ম গুলঅদ্ধকারময় 
এবং অনঙ্খ সৈন্যের পতন |) 

কান্ত্য। (শ্বগত) উঃ! অস্্রসকলের কি তেজ !-_আমি অনেকানেক 

স্থানে সংগ্রাম-লিপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্ত এরূপ তো! কোথাও দেখিনাই-_শিব- 
অস্ত্র কিনা! (প্রকাশ্যে) জয়সিংহ ! শীঘ্রকরিয়৷ আর খান্কত শরাসন দেওতো ! 

যে কতকগুলি আমার নিকটে ছিল একৈকে সমস্তইতো৷ প্রায় কর্তিত হইল। 
জয়সিংহ। মহারাজ ! এই লউন! ধন্নু সমবায় রথোপরি রক্ষিত হইল। 

কার্ত। সারথে ! এ ধনুগুলি আমার হস্তচয়ে উঠাইয়া দেওতো | (ধনু- 

নিকরধারণ ও পুনর্যুদ্ধ ) 

পর। রে ক্ষত্রিয়াধম! তোর সহ্বাহু ক্রমান্য় অর্ধসার হল, এখনও 
তোর বিক্রম লাঘব হইল না ।-_-এইবার তোর অবশিষ্ট বাহু-নিকর দশ দশ 

করিয়া কর্তন করিব তুই ইহার সংখ্যা রাঁখ 1 (অর্ধচন্ত্র ত্যাগ ও বহুসংখ্যক বাহু 

কর্তন ।) 

কার্ত। (বিষন্নবদনে ) মন্ত্রী স্বরতসিংহ 1 কি করাযায় বল দেখি ! একে- 

(তৌঁ প্রেয়সী মনোরমার শোকে শরীর জর্জরিত ও অস্তঃকরণ বিপ্লত আছে ;- 

তাতে আবার ভার্গবের বাঁক্য-বাঁণ নিখিল আমার এই বিচ্ছেদিত বাঁহুমূল সমগ্র 
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অপেক্ষা ও যন্তণাদায়ক বোধ হইতেছে,-আর তো সহ্য হয়না । আমি সহজ 

হান্তের দবারা৷ পুগ্জ পুত শর বরিষণ করিয়া স্বর্গ মর্ত্য আচ্ছন্ন করিলাম--শর-জালে 
রণ-ভূমি অন্ধকারময় করিয়া! তুলিলাম-_কিস্ত কিছুতেই কিছু হইল না। আমার 
সমস্ত বাণই ব্যর্থ হইতে চলিল, তুণী শূন্য প্রায় হইল। এখন কর্তব্য কি মন্ত্রী 
বর বল দেখি ?- সৈন্য সামন্ত, রী, মহারঘী প্রভৃতি প্রায় সমস্তইতো। শেষ 

হইতে চলিল-_আর ভরষ! কি ?-- 

মন্ত্রী। মহারাজ !-কি বলিব বলুন! শুদ্ধ পরশুরাম তো! নন! 
জগংগুরু-শূলপাঁণি, যদ্যপিও শরাসন ধারণ করেন নাই, তত্রাচ স্বয়ং উপস্থিত 
থাকিয়া রামের সহায়তা সম্পাদনে নিষুক্ত অ|ছেন__ইহাতে আর আপনার 
সাধ্য কি?--এ সংগ্রামে আপনি, তাই স্থির হইয়া আছেন; অন্য হইলে, 

এতক্ষণ যে কি হইত, তাহা বর্ণনাতীত !-_যাহা৷ হউক এক্ষণে মহারাজ ! সেই 
অখিল ব্রহ্ষাপ্ডেশ্বর গোলোকেশ্বরকে স্মরণ করুন! তিনি ভিন্ন উপায়স্তর নাই। 

কার্ড । মন্ত্রীর! তবে এই ধনুর্বাণ থাঁকিল, আমি সেই বিপদ-ভঞ্জন 
মধুস্দনকেই স্মরণ করি। 

ছয়নট-তিয়ট। 

শ্রীযধুসুদন হরি ! 
বিপদ ভঞ্জন ত্রাণ কারি ॥ 

রক্ষ ! রক্ষ! চক্রধর ! অথিল ত্রন্গাপ্ডেখর ; 

তয় নিবারী ! 

তক্ত বসল ভক্তাধীন; ভক্তের পরম ধন; 
ওহে-মুরারি ! 

কাঁতরে ডাকে কিস্কর ; হে দয়াময় ! দয়াকর ! 

গোলোক বিহারি ॥ 
আঃ !--হরি হে! এই করিলে 1!" 
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(স্তব) 
৪হে ভক্ত-পালন ভক্তের ধন! 

ভক্ত-বৎসল ভবভয় বারণ ! 

বিপদ নাশিতে, বিপদ নাঁশন ! 

নাম ধর তুমি শ্রীমধুসুদন ॥ 

করিতে, পাথিব দন্ুজ দলন 

যুগে যুগে তোমার অবতরণ-_ 

দর্পী জনের দর্পণ কর মোচন, 

ধাতা আদি সর্ধব-_-পাইলে, কারণ ॥ 

তুমি স্ষ্টি-স্থিতি প্রলয় কারণ। 

চরাচরে না দেখি__তোমা বিহীন ॥ 

তব মীয়াতে, মোহিত জগজ্জন-_ 

মোহে বিস্মৃত বঞ্চিত ও চরণ ॥ 

অজ্ঞান কলুষে,-কলুষিত মন; 

গেলো হে! গেলো হে! বুথ এ জীবন !- 

বদি কৃপা কর প্রভোঃ নিরঞ্জন ! 
জ্ঞানাঞ্জনে, করি হে ! পরিমার্জন ॥ 

আমি মুড়মতি না জানি ভজন, 
তব মহিমাতে,_তাঁর হে-তাঁরণ ! 

দুর্জয় সমরে,__মরে ভক্ত জন ; 
রাখহে ' রাখহে ! দিয়া) দরশন ॥ 
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এ রাজতী তব কৃপা প্রসাদন ! 

গ্যালোহে গ্যালোহে ! রাখহে ! এখন- 

আমি মরি তাহে নাহি ছুঃখ কোন। 
মহিমা পাছে যায় এই নিবেদন ॥ 

(পরশুরামের বাণে রাজাকে জর্জরিত ও ব্যথিত দেখিয়া, শূন্যমার্গে 
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও স্থদর্শন চক্র স্কাপন।) 

কার্ভ। ওহে জামদগ্্য! তুমি শিবের সহায়তায় শক্তিবান্ হইয়াছ, জগতের 
লোক সকলকে তৃণ জ্ঞান করিতেছ। ভাল এইবার এস দেখি !_-তোমার 

পরাক্রমের বথার্থ পরিচয় দেও দেখি !-_(সিংহনাঁদ পুর্বক) ওরে ভার্গব! 

তোর ক্ষুদ্রমুখে বুহৎকথা আরতো! সহ্য হয়না-_-তোর বড় পরমাধুঃ তাই আমার 

রণে এতক্ষণ তিষ্ঠে,আছিস্-_-এইবাঁর আয় তোরে তোর পিতৃ সমীপে প্রেরণ 

করি। শীন্্র আয়-_ 

পর। (সদর্প গর্জিত-স্বরে) ওরে কার্তবীর্্য ! তোর কখন সিংহনাদ ও 

কখন আর্তনাদ--এ ভাব তোর বুঝা ভার। তোর সহশ্রবাহু .আতে! দিনে 

উন্ম,লিত হওয়াতে, জগদ্িখ্য/ত সহম্রভুজ নামটিতো৷ আজ্ হইতে লুক্কাইত 

হইল ।-_এখন স্বর্গীয় কৃতবীধ্য মহারাজের সন্নিধানে পাঠাইতে পাঁরিলেই তোর 

কার্তবীর্য্য নামের গতিট হয়-__তাঁও শীঘ্র হইবে চিস্তা। করিস্ না। 
কার্ভ। (ভীমনাদে ) ওরে জামদগ্র্য ! তুই আমার চিস্তা করিবি কি ঃ_- 

আপনার চিন্তা আপনি কর, এই বাণে পিতৃ-চরণ দর্শন কর।_- (নেপথ্যে 

ছুন্দুভির ধ্বনি শরত্যাগ ) 

(ছুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ, বহু সৈন্যের পতন---) 
পর। (উর্ে দৃষ্টি করণাস্তর শিবের প্রতি করপুটে কাতর-স্বরে ) প্রভো! 

দয়াময় !--_বুঝি আর আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ সফল মনোরথ হইলন! । 
শিব। কেন বস? 

পর। (উর্ধে অঙ্ুলি নির্দেশ পূর্ব্বক) দয়াময় ! এ দেখুন ।--আমি ধাঁর 
বরে, ধার প্রভাবে, ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে উৎসাহিত হইয়াছি--প্রতিজ্ঞা- 

(১০) 
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সাগরে অবতরণানস্তর রণ-তরঙ্গে আলোড়িত হইতেছি-_সেই নারায়ণই আজ, 
শূন্য-পথে সুদর্শন নিযুক্ত করিয়া বিপক্ষ পক্ষ রক্ষা করিতেছেন! তবে আর 
আমি নিষ্ষল বাণ বরিষণ কেন করি ?--এই দেখুন আমার সমস্ত বাঁণই সুদ- 

শনে স্পর্শ মাত্রেই ভূমে পতিত হইতেছে--বিপক্ষ দলে প্রবিষ্টই হইতে পারি- 
তেছে না। 

(শিব, উর্দে দৃষ্টি করিয়। পরগুরামের শরনিকর সুদর্শনে স্পর্শ মাত্র 
ভূপাতিত হইতেছে, সমস্ত অধ্যবসায় বিফল হইতেছে, তাই 

নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে শূন্যবাণী 1) 

শূন্যবাণী। ওহে শঙ্কর! আপনি যে রাজা কার্তবীর্যযকে সংহার করাইয়া 

পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করাইবেন মনে করিয়াছেন তাহা সহজে পারিবেন না। 

রাজা] কার্তবীর্য্যার্জুনের অঙ্গে শ্রনকৃষ্ণের কবচ আছে, এ কবচ থাকিতে কখনই 
উহার মৃত্যু হইবে না। আপনি যদি কোন কৌশলের দ্বারা এ কবচ আনয়ন 

করিতে পারেন তবেইতো৷ শ্রয়--নতুবা বিফল। আপনাকে এই সারযুক্তি 
বিজ্ঞাপিত করিলাম-_ইহাই আমার আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমার 

কবচের মাহাত্ম্য, আর তোমার অস্ত্রের গৌরব, এই উভয় রক্ষার নিবন্ধনই সুদ 

শন সংস্থাপিত হইয়াছিল--এখন আমিও প্রস্থান করি, এবং স্ুুদর্শনকেও অন্ত- 

রিত করি। : 

(শ্রহরি ও মুদর্শনের অন্তর্ধান।) 

শিব। (পরশুরামের প্রতি জনাস্তিকে ) বৎস রাম! এ দেখ! সুদর্শন 

চক্ত্রতো স্থানান্তরিত হইল। কিন্তু আমি কোন শূন্যবাণী গুনিলাম্ সবিশেষ 

পরে প্রকাশ করিব। এক্ষণে বেলাও অবসান হইয়াছে, রজনীমুখও আগত 
প্রায়)_অতএব বৎস! আজ্কার মতন রণে নিবৃত্ত হইয়া শিবিরে গমন কর। 

পর। হরভজন! বেল! অবসান হইল, সংগ্রাম আশাও আজ্ অতি অন্প- 
মীত্র। অতএব সৈন্য বিভাগে ঘোষণা গ্রচার কর। যে, আজ্কার মতন রণে 

তঙ্গ দিয়া সকলে স্বন্ধাবাঁরে চল। 
(যুদ্ধ ভঙ্গ ও সকলের প্রস্থান) 



নবম গভভীঙ্ক ৷ 
_শ 

ক্ষত্রিয় স্বন্ধাবার। 

শিবির পারে কার্তবীর্য্য ও অমাত্যবর্থ আমীন। 

(দূরে পরিচারকগণ।) 

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে শিবের অধিষ্ঠান। 

বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণ। জর! নারায়ণ মধুসুদন !_মহারাজ ! এক অতিথি ব্রাহ্মণ 

উপস্থিত। ক্ষুধা! তৃষ্ণায় কাতর, শীঘ্র ভোজন করান্। একাদশীর ব্রতোপ- 
লক্ষে কাল্ হইতে উপবাসী আছি, স্নান, পূ! সন্ধ্যাদি প্রাত্যহিক কাঁধ্যকলাপ 

নর্দ্দী তীরে করা হইয়াছে, এক্ষণে কেবল পারণের অসমস্থানি। 

কার্তবী্্য। (সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাঁত পূর্বক) ঠাকুর! আঙ্জ আমার পরম 

তাগা যে আপনি দ্বাদশীর পারণার্থে এই অধীনের শিবিরে অতিথি--প্রভো ! 

& সন্ুখবর্তী আঁসনে বসিতে আজ্ঞা হয়।--(পরিচারকের প্রতি) পরিচারক! 
একবার এইদিকে এসোতো-- 

পরিচারক। (করযোৌড়ে) কি আজ্ঞা হয় মহারাঁজ ! 

কার্ডভ। দেখ পরিচারক ! এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি কাল্ হইতে একাদশীর ব্রত 

কারণ উপবাপী আছেন, শীঘ্ব পাঁরণ করাও! যেন কোন অংশে ক্রুটি না হয়। 

পরি। যে আক্তা মহারাজ !-(ক্ষণকাঁল পরে ব্রাঙ্মণের গ্রতি) ঠাকুর! 
সমস্ত দ্রব্য পরিবেশন করা হইয়াছে--আপনি এইদিকে আম্থন ভোজন করুন! 

বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণ। (রাজার প্রতি) মহারাজ! আমি পারণাগ্রে শ্রাকুষের নামা 

স্কিত কবচ-ধৌতীমৃত পান করিয়া থাকি, তাহা এস্লে কোথায় পাওয়া যাইতে 
পারে? 



৭৬ নিঃক্ষত্রিয়। ধরণী | 

কার্ভ। ঠাকুর! উজ্জন্য চিন্তা করিবেন না! সে কবচ আমারই নিকট 

আছে। এই লউন! 

(শিবের কবচ প্রাপ্তি ও অন্তদ্ধান ) 

পরিচারক | মহারাজ ! সমস্ত দ্রব্যই পরিবেশন করা হইয়াছে। ত্রাক্গণ 
ঠাকুর কোথায় গেলেন ? 

কার্ভ। কেন? তিনি ভোজন করিতে যান নাই ? 

পরি। আজ্ঞা না। 

কার্ত। সেকি? এই মাত্র তো তিনি কবচ লয়ে গেলেন। 

পরি। আজ্ঞে কই? তিনি তো৷ ভোজন কর্তে যান নাই। 

কার্ত। (স্বগত ) তাইত ব্রাহ্মণ কোথায় গমন কল্লেন,2 কি আশ্চর্য্য! 
কি অদ্ভুত 1--কি বিশ্ময় 1--এই সকলেইতো৷ আমরা বসিয়া আছি,_ ইতিমধ্যে 

ব্রাহ্মণ কৌথায় গেলেন কেউ জানিতে পারিলেন ন ! (প্রকাশ্যে) মন্ত্রীবর ! 

কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্লেতো! !- ত্রাক্গঈণ ভোজন প্রার্থনায়-আসিয় কবচ 

লইয়াই প্রস্থান !--আবার কোন্ সময় কোন্ পথ হইয়া! গেলেন কেউ জানিতেও 
পারিল ন! ! 

মন্ত্রী। মহারাজ! প্রকৃত পক্ষে তিনি ভোজনার্থী ভিক্ষুক ব্রা্মণ নন্। 

কোন ছদ্মবেশী মহাত্মা হইবেন, কবচ গ্রহণই তাহার উদ্দেশ্য হইবে, এইরূপ 
অনুভূত হইতেছে। 

কার্ড। মন্ত্রী! তবেকি আমি প্রতারিত হইলাঁম ঃ 
মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ! তা হইলেন বই আর কি?- কিন্ত মহারাজ! এ 

প্রাকৃত 'লোঁকের কাধ্য কখনই নয়! কারণ আপনার নিকটে যে শ্রীকৃষ্ণের 
কবচ ছিল, সে সেই জগৎকর্তী শ্রীরুষ্ণ বই আর কেহই জাঁনিতেন না। অতএব 
মহারাজ! এ সমন্তই জানিবেন যে, তীঁরই খেলা! বই আর কিছুই নয় _তাঁ না 
হইলে এই সর্বজন সমক্ষে সাধারণ লোকের সাধ্য কি অন্তর্ধান হন ?--যাহাই 

হউক মহারাজ! আপনার পক্ষে কোন অংশে আর শ্রয় দেখিতেছিন1 । আঁপ- 

নার জীবন সর্বস্ব যে ্রীবষ্ণের কবচ, তাই যখন হস্তচ্যুত হইল, জীবনের আধার 
পরিভ্রষ্ট হইল, তখন আর ভর্ষা কি মহারাজ ! 



নিঃক্ষত্রিয়া ধরণী । ৭৭ 

কার্ড। (গদগদস্বরে) মন্ত্রীবর' আমার কি আর শ্রয় আছে ?--যদি 

আমার পক্ষে শ্রয়ই হইবে, তবে আমার মনোরম! সতীই বা কেন আমাকে 

দিন থাঁকিতেই ছেড়ে যাইবে ?-_-সচিবশ্রেষ্ঠ সুরসসিংহ ! সেই সাধবী-সতী সম- 

স্তই জানিয়াছিল। আঃ1-_সতী আমাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগে বিবিধমতে 

প্রবোধ দিয়া_মায়া মোহ সমন্তই ত্যাগ করিয়া,-পাছে স্বামীর মৃত্যু স্বচক্ষে 
দেখিতে হয়, এই আশঙ্কা পরবশ হইয়া, অগ্রেই দেহ ত্যাগ করিয়াছেন__আমা- 

রও জীবাত্মাকে এক প্রকার সমভিব্যাহীরেই লইয়! গিয়াছেন--কেবল জীবং 

মৃত্যুর ন্যায় দেহ মাত্র পড়িয়া আছে । অতএব মন্ত্রীবর ! এক্ষণে শ্রেয় হউক্ 
বা৷ অশ্রেয় হউক্ তন্নিবন্ধন আর কিছু মাত্র চিন্তা করিনা । একদিন মৃত্যুগ্রাসে 
কবলিত হইতে হবেই হবে,তাঁর তো! কোন তুল নাই! বিষয় বৈতবাদি 

ভোগ বাঁসনা সমস্তই গ্রেয়মী মনোরমার সঙ্গে সঙ্গেই অপনীত হইয়াছে; এদিকে 
সৈন্য-ামগ্ড অমাত্যবর্গাদি প্রায় নিঃশেধিত হইল--অবশিষ্ট যাহা আছে সেও 

তে| ক্ষধ্বংশনীয়। অতএব মন্ত্রীবর। আমার এই অস্তি চন্-জড়িত বিনশ্বর- 

দেহের মাঁয়। করা আর নিশ্রয়োজন। যত শীঘ্ব হয় পঞ্চতত্বে সংমিলিত হইলেই 

শ্রেয়। মনত্রীবর ! আর আমার কিছুতেই মায়া নাই। এখন ঈশ্বরের সমীপে 

এই প্রার্থনা কর! যেন ধরণী মাতি! শীঘ্র অবসর দেন, আর লোকাস্তরে সেই 

অখিল ব্রঙ্গা্ডেশ্বর গোলোকনাথের শ্রীপাদপদ্মে দাসত্ব গাই । পরশুরাম বিষু 

অবতার ! এ আনার অতি দুর্লভ ভাগ্য বলিতে হইবে যে, আমার এই পাঁগজ- 

দেহ বিমুক্ত করণার্থে ভগবান্ বৈকুষ্ঠ হইতে আসিয়৷ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 

মন্ত্রী। আঁজ্রে-ই! তা আর একবার ক'রে বলিতেছেন কেন ?--সমরক্ষেত্রে 

বৈরিত| ভাবে যা কিছু বলা যায়, অন্তরেতো! তা নয় !_মনে মনে সকলেই 

আপনা আপনাকে পরম পবিত্র ও ধন্য অনতব করিতে হইবে :-পরিণামে মৃত্যু 
তো আছেই আছে। 



দশম গভভাঙ্কু। 

ব্রাহ্মণ--শিবির | 

সবান্ধব পরশুরাম আসীন। 

(কবচ হস্তে শিবের প্রবেশ ।) 

শিব। (প্রহষ্টান্তঃকরণে) বংস পরশুরাম ! এই শ্রীকৃষের কবচ নেও! 

আমি কৃষ্ণেরই উপদেশানুসারে কৌশল ক্রমে কার্ডবীর্ষ্যের নিকট হইতে সংগ্রহ 
করিয়াছি। অতি যত্রের সহিত রাখ,__কাহাকেও দিওনা,-এই কবচ কার্ত- 

বীর্য্যের জীবন ।-_ইহা সত্ববে কখনই তাহার মৃত্যু হইত না, তুমি তাহার কিছুই 

করিতে পারিতে না কিন্তু এক্ষণে আর চিত্ত! নাই; এইবাঁরকার সংগ্রামেই 

কার্তবীর্ষ্যের মৃত্যু হইবে,_তোমারও প্রতিজ্ঞাপূর্ণ অনায়াঁস-লভ্য হইবে। এখন 
আমি কৈলাসে চলিলাম, বত্স ! তুমিও যুদ্ধে যাত্রা কর। 

পর। (করযোড়ে) গ্রতো দয়াময় !_ এই ছুর্জয় ক্ষত্রিয়কুল বড় বিষম! 
আমি গ্রতিজ্ঞা-সিন্ধু যে কি রূপে পার হইব, সেই চিন্তাই প্রভো ! আমাকে 
অস্থির করিয়া তুলিয়াছে-_-ককপানিধান ! কেবল মাত্র ভরষ! ও শ্রীচরণ তরি। 

শিব। বৎস! এখন আর চিন্তা কি?-চিন্তার বিষয় যা ছিল তাহা সংগৃ- 

হীত হইয়াছে। এখন তুমি অচিরেই জয়ী হইবে। 
পর। .(স্ভক্তি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতীনস্তর ) গ্রভে।! আমি নিতান্ত শ্রীচরণের 

শরণাগত আশ্রিত সন্তান ! আমার চির প্রার্থন! এই যেন, এ অভয় পাঁদপন্নের 
সবুর্মভ অনুকল্পা হইতে কখন বঞ্চিত না হই। 

শিব। তথাস্ত। 
(শিবের অন্তর্দান।) 

(সকলের প্রস্থান ।) 



একাদশ গরভাঙ্ক। 

-_ ৯৩ 

রণস্থল। 

সবান্ধব পরশুরাম 'ও সসৈন্য কার্ভবীর্ঘ্য। 

গরশ্ুরাম। মহারাজ ! আপনার চরম কাল উপস্থিত । আমি আপনাকে 

অবনর পিই, পারেন ভে! এই বেল! একবার ঈশ্বরকে ডেকে লউন ! আপনি 

রাবণ গ্রন্তি মা মহ! বীরকে পরার করিয়াছেন, এইবার শিবাত্ত পশুগৎ 
বাণে আপনিও যাউন। 

কার্বীধ্য। ওহে রাম !_তুনি আর মারিবে কি? বিধাতাই আমাকে 
মেরে রেখেছেন। একে আমি মনোরমার শোকে কাতর আছি, আমার বল, 

বুদ্ধি, শৌর্য্য, বীর্যযাদি সমস্তই সেই ঘ্ভীর সঙ্গে মন্ষেই গিয়াছে । চিস্তাজরে 
শরীর জঙ্জরিত হইয়াছে । এদিকে আবার-ধিনি, এই ভূবন-আয়ের সংহার- 
কর্তী, জগতের জ্ঞানদীতা। বুদ্ধিদাত! ও শক্তিদাতা, তিনিই তোমার গুরু)-- 

তবে না হইবে কেন ?- ত্রহ্মণ! যে ভগবান স্বয়ং সংহর্তা! সেই ভগবান্ কি না 

তোমার জন্যে আমার নিকট প্রতারণ! করিয়া কবচ আনিলেন '--ওহে ভার্গব! 

যখন স্বয়ং পণুুপতিই তোমার গ্রতি আতো অনুকূল, তখন আর তুমি পশ্ুপৎ 

বাণ আমাকে কি দেখাও !_যদ্দি তা না হইত, তবে কি তুমি আমার রণে 
এতক্ষণ তিঠিতে পারিতে? (উচ্চৈঃশ্বরে) কি সাধ্য !-_কি ক্ষমতা! !--এক 

হস্কারে তুমি কোথায় পলায়ন করিতে তাঁর ঠিকানা থাকিত না। 

প্রর। হে মহারাজ! সকল দিন যদ্যপি সমভাবে অতিবাহিত হইত, তা! 

হইলে আর চিন্তা কি ছিল?__সেই দর্পহারী ভগবান্ কারউ দর্প চিরকাল 
রাখেন নাঁ। তুমি পূর্বে একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলে, রাবণ গ্রভৃতিকে জয় 

করিয়াছিলে; সে কথা সত্য । কিন্তু তখন পরপ্তরাম জন্মান নাই--এখন যে, 
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তুমি সেই দর্পে দর্পা হইয়া,__সমুদ্রকে গোষ্পদ ভাবিয়া,ভিমালয়কে লো 

জ্ঞান করিয়া--পৃথিবীকে মৃত্তিকা-ভাগুবৎ উপলব্ধি করিবে__সে দিন আর নাই। 

রাজন্! তন্তৎকালে যদ্যপি পরশুরাম জন্মাইতেন, তা হইলে কি তুমি আযাতো 
দর্প, আযাতে। গর্ব, আযাতো! অহঙ্কার প্রদর্শন করিতে পারিতে ?-_ (গর্জিত্ববে) 

ওহে ক্ষত্রিয়কুল-কলুষ । কালে সকলি ক্ষয-প্রাণ্তি হয় তা কি জানন।? তোমার 

কাল পূর্ণ হইয়াছে, তাই তোমারই সংহার নিবন্ধন এই ভূগুরীমের জন্ম--আজ্ 
তোমার সেই দিন পূর্ণ_যত শীত্ব পার আমার বাঁণে দেহ বিশুক্ত করিয়া ম্বর্লোক 
গমন কর !- (শরত্যাগ ) 

(নেপথ্যে ছন্দুভির ধ্বনি যুদ্ধারস্ত 1) 

(ছুই দলে ঘোর যুদ্ধ শর বৃষ্টিতে রণভূমআচ্ছাদিত 
ও বহু সৈন্যের পতন ।) 

কার্ত। (শ্বগতঃ) সমস্তই তো গেলো ! আর কিছুতেই তো রক্ষা হয়ন!। 

রথখানা আর অশ্ব দুইটা এতক্ষণ ছিল, তাও তো চু হইল। আমু শেষ হইলে 

এইরূপই হয়। 

পর। রাজন! আর আক্ষেপ কর কেন ?--এখন তো একেশবর আছ ! 

নিজঞ্ীলি হইয়াছ ! এই বেল! তুমিও নিরূদ্বেগে, নির্বিত্বে, এই পণুপৎ বাঁণে 

দেহ মুক্ত কয়িয় স্বর্লোক গমন কর। (শরাঁসনে পশুপৎ বাণ সন্ধান। ) 

(পশুপৎ বাঁণ ভয়ানক শবে গঞ্জন করিতে করিতে উদগম, 

ও রাঞ্জা কার্তবীর্য্যাজ্জুনের মস্তকে পতিত । 

রাজার পতন ও প্রাণত্যাগ |) 

পরা (ভৈরব রবে) পৃথিবী নিষ্ধণ্টক হইল--যোদ্ধগণ ! এক্ষণে চল! 
যিনি যেখানে পারেন, আবাল বৃদ্ধ যাবতীয় ক্ষত্রিয়-সম্তান আছে, সব সংহার 

কর। যউ দিন না ক্ষত্রিয় বংশ নিঃশেষিত হইবে, তত দিন বিরাম নাই। 
এমন কি গর্ভের সন্তান পর্য্যস্তও উপেক্ষা করিবেনা। ক্ষত্রিয় জাতি দেখিলেই 

সংহার করিবে। এক্ষণে চল রাজবাটার অভিমুখে গমন করা যাঁউক, তত্রত্য 
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আবাল বৃদ্ধ মাবতীর পুর-ঘালীগণকে এই পরশুন্ন দ্বার! বিচ্ছেদিত করিয়া পশ্চাতে 

স্থানান্তর গমন করা যাইবে । 

(রাজবাটাতে প্রবেশানস্তর সমস্ত নিধন করিয়া 

নগরাদিতে আক্রমণ ও সমস্ত নিপাতন 1) 

পর। শর্ভজন !সকলকে ডাকাইয়! একত্রিত কর, ও এস্থান হইতে স্বস্া- 

বার উঠাও। এ প্রদেশের ক্ষত্রিয় মাত্রেই তো নিপাতিত হইল, এমন কি গর্ভ" 
বতী মহিলাও পরিত্যক্ত হয়নাই । এক্ষণে চল দক্ষিণ ও পশ্চিমীভিমুখে গমন 

করি।_ 
(ক্ষণকাঁল বিলঘ্বের পর 1) 

হর। ক্ষত্রির-করি-কেশরী !--মধ্য প্রদেশ, দাক্ষিণাত্য ও আর্্যাবর্ত প্রা 

নিঃশেষিত হইল। এক্ষণে কোন্ কোন্ দিকে আক্রমণ করিতে হইবে অন্গু- 
মতি করুন ! | 

পর। হরভজন ! তুমি সকলকে এইস্থানে ডাঁক। সর্বজন একত্রিত 

হইলে, মতস্য, মিথিলা, মগধাদি উত্তর পুর্বাঞ্চলে,বাওয়া যাইবে-_-এখন দেখ- 
দেখি! এ যে তিনটি ক্ষত্রিয় রমণী করুণ-স্বরে রোদন করিতে করিতে আসি- 
তেছে, বোধ করি উহার! গর্ভবতী হইবে । শুনতো। কি বলে! 

(তিনটি গভবতী রমণীর প্রবেশ 'ও করুণস্থরর 

প্রার্থন।।) 

রাগিনী বেহাগ--তাল আড়াঠেকা। ৭1 

ওহে! ক্ষত্রী নিসুদন ! ধরিহে চরণে। 

রক্ষ ! রক্ষ ! রক্ষ ! প্রভে। ! অনাথ গভ্িণীজনে | 

আমরা অবল! নারী ; কাঁকতি মিনতি করি ; 

কেন হে সংসার যুড়ি; রাখ অপযশ !- 

এই অঙ্গিকার বাণী; বদি হয় হে পুক্র মণি; 

তখনি দ্রিব হে আনি; তোমার সদনে । 

(১১) 
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সত্রীহত্য। হ'তে বাঁচিবে; দয়া ধন্মণ সবই রবে; 

অতুল সুখ্যাতি হবে; এতিন ভুবনে ॥ 

পরগুরাম। এ মহিলেগণ 1--আচ্ছা, তোমরা এখন গৃহে গমন কর !-- 

তোমাদ্দিগকে অভয় দান করিলাম । কিন্ত প্রসবাস্তে পুত্র সন্তান হইলে অব- 

শ্যই আমার সমীপে আনিবে--আর দ্যপি না আনো ! গোপন করিয়া রাখে! 

গ্রকাশ হইলে তৎক্ষণাৎ সমোচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। 

(কামিনীগণ সহর্ষবদনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাঁত ও প্রস্থান 1) 

গর। বলদেও মিশির! হরভজন ! তোমরা সকলকে বিশেষ করিক্া বল 

যে, অদ্যাবধি গবতী মহিলাগণকে কেউ যেন সংহার না করে। বখন ত্রি- 

সপ্তবার নিঃক্ষত্রির করিবার জন্য আমার প্রতিজ্ঞা, তখন আর অবলাবধের 

প্রয়োজন কি ?-_মহিলাগণ প্রসব করিলেই সেই প্রস্থৃত পুত্র-সম্তানগণকেই 

বিনাশ করা যাইবে। এই নিয়মান্ুসারে কার্য্য করিলেই, একবিংশতিবারের 

মধ্যেই যাবতীয় ক্ষত্রিয় বংশ জগতে আছে সমস্তই ধ্বংশ হইবে তার সন্দেহ 

নাই। এক্ষণে সকলে চল কার্য্য নিম্পন্ন কর! যাউক | 

হরভজন | (এদিক ওদিক দৃষ্টি-করত:) ভৃগুপতে ! ওদিকে বড় কলরব 

হইতেছে ! বড় গোল-_কাঁগখানা কি দেখিয়া আসিবো ? 

পর। তুমিথাক! এই যে আমি শিবদয়াল মিশিঘ্বকে পাঠাইতেছি। 
শিবদয়াল! দেখোত হে! ওদিকে গোল কিসের! 

শিবদয়াল। (কিছু দূর গমন ও প্রত্যাগমন পূর্বক) দেব! ওদিকে কতক 
গুল! গলাইত ব্যক্তি ধৃত হইয়া আঁসিতেছে। এ জনরব তাহাঁদিগেরই। 

পর। আচ্ছা তুমি কিছু লৌক সমভিব্যাহারে লইয়া! গওক তীরস্থ গ্রাম 
সমস্ত আক্রমণ করগিয়ে--আমিও পশ্চাতে আসিতেছি। 

শিবদয়াল। যে আজে ! মহাশয়! আমি চল্লেম্) 

(প্রস্থান ।) 
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(পলাইত ব্যক্তিগণকে ধৃত করিয়া বলদেও মিশির 

ও বিষ্ুণতেজার প্রবেশ 1) 

বলদেও। গেঞ্জিতস্বরে) ক্ষত্রীনিস্্দন ! এই দেখুন ! কএকজন ক্ষত্রিয় 

প্রতারণা করিয়া! জাতি ভাগ্তাইয়া পলাইতেছিল-_-আমর! ধৃত করিয়! ইহাদিগকে 

বহু কষ্টে আনিয়াছি--এখন উচিত, দণ্ড যা হয় করুন। 

পর। সকলকে আমার কাছে লয়ে এসো । 

বলদেও। [হস্তাকর্ষণ পূর্বক) চলবে চল, রামের কাছে চল--(বেত্রাঘাৎ) 

ধতগণ। ও বাপরে বাপ! মেরে ফেল্লেরে মেরে ফেব্লে!--উঃ হু! হু!! 

হু!!- ধর্শমাবতাঁর ! আপনার দিব্য আমর! বলছি ক্ষত্রিয় নই !_ 

বলদেওমিশির । বেটা কি সত্যবাদীরে ! দিব্য করিবার ধাঁচা খানা দেখ 

দেখি !_-(পুনঃপ্রহার)। 

ধৃতগণ। (রোদিত স্বরে) দোহাই ধর্মীবতার ! দোহাই পরশুরাম । আমর! 

ক্ষত্রিয় নয় ! আমর ক্ষত্রিয় নয়! আঁ হো 1_হো1--হো-_ক্রেমশঃ রোদন ।) 

পর | তবে তোর। কোন জাতি ঠিক করিয়া বল ।-_-নয়তো এই পরশ 

আঘাতে এইক্ষণেই তোদের মস্তক দ্বিধা করিব। 

ধৃতগণ। (রোদিত স্বরে) গ্রভো ! আমরা এই ছুই-জনে বৈশ্য--(কেউ 
বলে) ঠাকুর? আমি কৈবর্ভ-ধিবর। (কেউ বলে) ঠাকুর আমি নমশূদ্র (কেউ 

বলে) ঠাকুর । আমি তন্তবায়। 

পর| বন্দিগণ ! তোঁরা সব যথার্থ বল্চিস্ ক্ষত্রিয় নয় ! 

ধৃতগণ। (করযোড়ে রামের চরণ স্পর্শ পূর্বক) আজ্জে হা গ্রভো !_ 

আমরা যথার্থই ঝলিতেছি ক্ষত্রিয় নয়। এমন কি আমাদিগের গ্রামেই ক্ষত্রিয় 

নাই। 

পর। বলদেওমিশির ! তুমি ইহাদিগের সমভিব্যাহারে ইহাদিগেষ আবাস 
পর্য্যন্ত গমন কর ! তত্রত্য জম-পদর বাঁপী-নিচয়কে জিজ্ঞাস! করিবে) যদ্যপি ইহাঁ- 



৮৪ নিঃক্ষত্রিয়া ধরণী | 

দিগের কথা সত্য হয়, তা হইলে ইহাঁদিগকে মুক্তি দিবে, মিথ্যা হইলে পুনর্ধার 
সমতিব্যাহারে আনিবে। 

(বলদেওমিশির ও ধতগণের প্রস্থান ।) 

গর। হরভজন ! এক্ষণে চল আমর! উত্তর-পূর্ববাঞ্চলে গমন করি। সমস্ত 

জন-পদস্থ অধিবাসীগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া, যিনি যেখানে পাইবেন, 
ক্ষত্রিয় শুনিলেই ্ীলোৌক ব্যতিরেকে সকলকেই সংহাঁর করিবেন। তোমাদিগের 

ক্ষমতাঁর বহির্ভত হইলেই আমাঁকে সংবাঁদ করিবে, আমি'এই আজন্প-গৃঁভীত 
পরশুর দ্বারা আবাল বুদ্ধ ক্ষত্রিয় সমবায়কে শমন-গৃহে প্রেরণ করিব। বদ্রপ 

মদমত্ত হন্তি-ুখ বননাজি সুগ্ডন করে, তদ্রপ আমরাও চল সমস্ত প্রদেশের 

ক্ষত্রিয় জাতি মাত্রেই বিচ্ছেদ্দিত করিয়! এই স্বিস্তার সাগর-মেখলাঁর দুর্দীস্ত 

গরিষ্ট ক্ষত্রিয়-ভার অপনোদন করি । 
(সকলের প্রস্থান ।) 

দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক । 
-0 ৩৮৮৯০ 

উত্তর ও পূর্ববপ্রদেশ--রাঁজপথ। 

পরশুরাম ও বান্ধবগণ। 

গরশুরাঁম। হরতজন ! আঁর আলস্য করিবার সময় নাই! বহুকাঁল অতীত 

হইল এখনো পর্য্যন্ত মনোরথ সিদ্ধ হইল না। চল সকলে একত্রিত হইয়া চল। 
একদিক হইতে আঁরস্ত করিয়া এই মগধ, মিথিলা, মংস্য ইত্যাদি সমস্ত নগর, 

গ্রীম, দ্বীপ, উপদ্বীপ, পাহাড় পর্বতাঁদিতে যিনি যেখানে আছেন, আবাল বৃদ্ধ 

সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে ধূত ও সংহত করি। 

(সকলের প্রস্থান, ইতঃস্তত ভ্রমণ ও ক্ষত্রিয়-নিচয় সংহার করণ 1) 

শিবদয়াল। ভূৃগুপতে ! আমি অনুসন্ধান করিয়! প্রত্যেক গ্রাম ও নগর 

দেখিলাম, আসমুদ্র হিমাত্রি পর্য্যন্ত কোথাও তো আর ক্ষত্রিয় বংশের চিহনমাত্রও 
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নাই--মন্তই তো আপনি নিঃশেষিত করিয়াছেন। তবে, সেই হুর্যাবংশীয় 

রাজ! অশ্মক,__ধীহীকে মহিলাগণ বিবস্ত্র হইয়া 5 পূর্বক রক্ষা করিয়া- 

ছিল; তিনিই মাত্র অঘোধ্যায় আছেন। 

পর। শিবদরাল ! অধোধ্যাবাসী রাজা অশ্মক প্রথমতঃ আমার ভয়ে ভীত 

হইয়াই তে! শতবর্ষ পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভেই ছিলেন_-তদনস্তর কুল-গুরু বশিষ্টের 
উপদেশানুসারে গর্ভে প্রস্তরাঘাত করিলে পর, তিনি ভূমিষ্ট হন।-_দ্বিতীয়তঃ 
এক্ষণে আবার ভরার্ত জীবনে উলাঙ্গিনী নারীগণ কত্তক পরিবৃত হইয়! আপনার 
প্রাণ রক্ষ। করিলেন--অতএব তাহাকে আর কি বলিয়া সংহাঁর কলা যাইতে 

পারে ?--স্ুতরাঁং নারীকবচ বলিয়া একটি নাম দিরা তাহাকে ত্যাগ করা 

গ্যালো। এতঘ্িন্ন আর কি কেউ 'কাখাঁও আছেন ?-- 

শিবদয়াল। আজে না, আত্ন তো কোথাও কাহাকেও দেখিতে বা শুনিতে 

পাই না। 

হরভজন। ক্ষপ্রিরকরী-কেশরী 'ব্স্থুমাতা তো এক্বিংশতি বার নিঃ- 

ক্ষত্রিযা হইলেন। শ্ত্রিয় জাতির বিশ্বুবিসর্গও ভো আর কোথাও লক্গিত হয় 

না--এক্সণে কি কর্তবা আজ্ঞা করুন্। 

পর হরভজন ! পৃথিবী উপধ্র্পরি বদাপি ত্রিসপ্তবার নিঃক্ষত্রিযা হই- 

লেন,_দারুণ দুর্দর্য অসহ্য ক্ষত্রি়-ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন তবে আর 
আমার প্রতিজ্ঞ।-সি্ধুর পারৌতীর্দ হইতে বাকি কি রহিল কিছুই তো 

নাই--যাহ! হউক, ঈশ্বর আঁতো দিনে মনস্কামন! স্ুসিদ্ধ করিলেন, অন্তনের 
কালিমা বিমৌচিভ হইল । এক্ষণে ভোমরা সকলে মিলিত হইয়। সেই সর্বশক্তি 

ও সর্ধ্ব ইচ্ছাময় জগদীশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ প্রদান কর, আর স্বস্কাবার উঠাইয়া, 

বণ-জয় বাঁদ্য বাজাইতে বাজাইতে স্বশ্ব ধামে প্রস্থান কর।-আমি এই বেশে 
এই অবস্থাতেই অচিরে কৈলাসে গমন করিব, শ্রীগুরুর পাদপন্সে প্রণামানস্তর 

'সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিব | 
(সকলের প্রস্থান নেপথ্যে রণ-জর বাদ্য ।) 

(পটক্ষেপণ।) 
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গর। আমি গুরু 'প্রণামে যাইব ইহাতে মাঁপনার গ্রতিবন্ধক হওয়। 

অনুচিভ। 

গণেশ । ব্রহ্গণ! গুরু প্রণামের সময় আছে গুরুর জাগ্রতাবস্থায় 

প্রণ।'ম করিবেন, কি নিড্রিত অবস্থায় £--আমি আপনাকে বারবার বলিতেছি, 

পিতা মাতার নিদ্র। ভঙ্গ হইলেই আপনাকে লইয়া যাইব।__ আপনি ঈদৃশ ব্যস্ত 

হন কেন? 

পর। ভ্রাতঃ আমার ব্যস্ত হইবার কাঁরণ এই যে, আমি শিবের বরে, 

শিবের আজ্ঞায়, এবং শিবদত্ত অস্ত্রে সম্রাট কার্তবীর্য্যাজ্জুনাদি মহা মহ বীরগণকে 
সংহার করিয়া ভ্রিসপ্তবার তুমগুলস্থ ক্ষত্রিয় বংশ সমবায় ধবংশ করিয়া, ধরণীকে 

নিক্ষঃত্রিয়া করিগ্বাছি-_সেই নিমিত্ত বহু কাল শ্রীগুরুর পাদপদ্ম দর্শন করিতে 
পারি নাই; অতএব, আজ পিতা মাতা উভয়ের উ্রীচরণ যুগলে প্রণাম করিয়া 

সমস্ত বৃভ্তাপ্ত অবগত করিব। এতদর্থেই আমি সংগ্রামাস্তে অচিরে অব্যবহিত 

সননেই আগিয়াছি-দ্বার যুক্ত করিয়া দিন্ শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। 

( এই বলিয়াই পরশুরাম গমনোদ্যত, 

গণেশ সশ্ুখ হইয়া গতি রোধ করেন ।) 

গ। ওহে ভার্গব! আপনি জ্ঞানবান হইয়া! যে, ঈদৃশ গহিত কাঁধ্য করেন, 
এ বড় আশ্চর্য্য ! ও লজ্জার কথ।- বিশেষতঃ আপনি আমার পিতার শিষ্য ! 

শঙ্করের শিষ্য! ধিনি ত্রিভূবনের জ্ঞানদাতা। তারই শিষ্য !--আপনাকে আমি 

আর কি উপদেশ দিব ঃ_-আপনি তো বেস জানেন যে স্ত্রী পুরুষ জাগ্রতই 
থাকুন্ বা নিদ্রিতই থাকুন্-_অর্থাং অস্তঃপুরে থাকিলেই সে স্থলে অপরের গমনা- 

গমন নিতান্ত অকর্তব্য, বিশেষতঃ এখন তো তাঁহাদিগের নিদ্রিতাবস্থ'--বিশেষ 

নিষিদ্ধকাল। 

পর। ত্রাতঃ ! তুমি যে কথা বলিলে সে সন্তানের পক্ষে নয়, অন্যের পক্ষে 

বটে। তোমার পিতা মাতা ধিনি, আমার ও গিতা মাতা তিনি। দেবী 

জগজ্জননী শিব জগৎপিতা | বিশেষতঃ গুরু-শিষ্য ! অতএব জননী হইয়া কে 

কোথায় সন্তানকে লজ্জা করিয়া! থাকে? আমি অবশ্যই অস্তঃপুরে যাইব, 
তোমার বা মনে লয় কর !-- 
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গ। ওহে রাম! জ্ঞানহীন লোককেই ছুকথ। শিক্ষা দিতে পারা যাঁ়। 
আর জ্ঞানী হইয়। ধিনি অজ্ঞানের কার্ধ্য করেন, অজ্ঞানের ন্যায় কথা কন, তীরে 

কি শিক্ষা দি ?-_তোম্ার নিতাস্ত কাওজ্ঞান রহিত ।--যদদিও ষংকিঞ্িৎ জ্ঞান 

ছিল, যুদ্ধ করাতে তাঁহাও জলাঞ্জলি দিয়! বসিয়াছ । ড়াযায় পুনঃপুনঃ বলি” 

তেছি ক্ষণিক বিলম্ব কর!1--তা তুমি কোন ক্রমেই শুনিবে না,_-বেদ বিধি 
মানিবে ন।, _পাখিব নিয়মান্থসারে চলিৰে না;--ইছাতে তোমাকে নিতান্ত 

মুড বই আর কি বলিব ?-_ 

পর। আমি এই দণ্ডেই অন্তঃপুরে যাইব, তোমার নিষেধ গুনিব না। 

দেখি! কি রূপে তুমি রক্ষা কর। 

(পরশুরাম বল পূর্ব্বক গমনোদ্যত ॥) 
(গণেশ হস্ত প্রসারণ পূর্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান । 

(হস্তে হস্তে ঠেলাঠেলি ও মল্লযুদ্ধ |) 

গ। ওহে নির্বোধ ব্রদ্ধণ! ভুমি আমার পি শিষ্য, সম্বন্ধে ভ্রাতা) তাই 
আমি তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা! করিনা । নতুবা এতক্ষণ !-_ 

পর। ওহে গণেশ! আমিও জানি যে তুমি গুরু-পুত্র, ভোমার সঙ্গে যুদ্ধ 
উপেক্ষনীয়--তা৷ ন। হইলে পরশুরাম কি এতক্ষণ এই খাঁনে বসিয়া বাক্যব্যয় 

করেন ?--যাহাই হউক ! আর অপেক্ষা সয়না! ৷ এইবার তুমিই-_কি আমিই-- 

(এই বলিয়াই পরণু নিক্ষেপ ) 

কার্তিক। (ক্রোধাবিষ্ট গর্জিত স্বরে) ওরে পাষণ্ড বিপ্র!-_গুরু-পুত্রের 
উপর অস্ত্র নিক্ষেপ ! বেদে বলে গুরুর সমান গুরু পুঞ্র তুই কিনা তার গব- 
মানন। করিলি ! শৃগাঁল হইয়! সিংহের সঙ্গে বাদ 1--ওরে নির্বোধ ! তুই জানিস্ 
না যে, তোর মত শত শত পরশুরাম এলেও গণেশের এক অন্ুষ্ঠের সমকক্ষ 

হইবে নাঁ--তোর পরম ভাগ্য যে, গণেশকে আঘাত লাগে নাই। 

গ। ওরে নৃশংস! আমি আগুতোষের পুত্র, তুই তার প্রিয় শিষ্য ) সম্বন্ধে 

ভ্রাতা। তোরে ন!ক্ষম। করিলে পাছে পিতা ক্রুদ্ধ হন, এই তো! এক অনুরোধ 3 

ছ্বিতীয়ে ব্রাহ্মণ কুমার) তৃতীয়ে অতিথি ) এই ত্রিবিধ কারণের নিবন্ধন তোর 

১০ 



৯০ নিঃক্ষত্রিয়। ধরণী | 

দোষ ক্ষমা করিলাম--নতুবা! তুই যে কর্ম করিলি,-এই দণ্ডেই তোর মস্তক 

বিহিষ্ন করিতাম। 

পর। তোমার বা ইচ্ছা হয় তাই কর! ফলতঃ আমি এস্থলে কখনই 
থাকিব না, গুরু সঙন্লিধানে অবশ্যই গমন করিব | (এই বলিয়া পুনর্বার 
গমনোদ্যত |) 

গ। (পুনর্্বার হন্ত প্রসারণ পূর্বক) তুমিত বড় নিলঁজ্জ হে।--তোমাকে 
বারস্বার নিষেধ কর! যাইতেছে, সে কথা গ্রাহ্যই নাই !--তোমাকে এখনে বলি- 
তেছি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর তো! এই স্থানে স্থির হইয়! বসিয়া থাকো। 

সময় হইলেই লইয়া! যাইব । আর তা ন। শুন, তবে আপনার পথ চিন্তা কর। 

পর। (শ্বগতঃ) আমি কেনই বা! কাপুরুষের ন্যায় পরের উপসর্পনা করি ? 

(প্রকাশ্যে) গণেশ ! এই আমি চলিলাম ! কার কত শক্তি আছে এসো, আমার 
গতি রোধ কর ! শ্বেবলে গমন) 

গ। (সক্রোধে) ওরে নৃশংস! তুই আমার কথা শুনিস্ না! (এই বলিয়। 
ধা্কাদিয়। পরশুরামকে দশহস্ত পরিমিত ভূমী দুরে নিক্ষেপ |) 

পর। (ক্রোধে অন্ধ প্রায় হইয়া, এ সময় বেগে আনিয়া, গণেশের দন্তের 

উপর বজ্সম পবণ্ড আঘাত ও একদস্ত ভঙ্গ |) 

(গণেশ মুঙ্ছ্ণপন্ন ও ভূতলে পতিত 1) 

(কার্তিকাদি সকলে হাহাকার ধ্বনি ।) 

(ননীত্রিশূল লইয়৷ আক্রমণ)--(জয়হরহর শঙ্কর ।) 

কার্তিক। (উচ্চৈঃন্বরে) নন্দিকেশ্বর !--এখন কিছু বলে! না,_কিছু বলে! 

না প্রাণে 'জাধাত করো না! ।--হস্তে পদে শৃঙ্ঘল-বদ্ধ করিয়া রাখ যেন, পলা- 

যনা| আর তোমরা সকলে পরিবৃত হই ইীকে রক্ষা কর। দেখো যেন আর 
কোন অনিষ্টদাধন করিতে না পারে। গেঞ্জিত স্বরে) হট! সিংহের গৃহে 

শৃগালের নৃত্য !--ওরে নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতক নরাধম ! তোর মাথার উপর কটা 

মাথা যে, তুই শিব-পুত্রের উপর অস্ত্রাধাত করিম্1--পামর! আজ তোরে 

আচ্ছা করে শিক্ষা দিবে! ! অগ্রে পিতা মাতাকে গাতজোথান করিতে দে! 

পাষণ্ড! আজ, তোর.হাড় চু করিব আগে মা উঠ্ন। 



তৃতীয় গভভাঙ্ক। 
__০৯০-_ 

অন্তঃপুর, শয়ন মন্দির । 

নিদ্রাভঙ্গে শিব-দুর্গা উপবিষ্ট--পার্থে জয় ও বিজয় । 

(দ্বারউদবাটন |) 

দুর্গা। (বিশ্মিত স্বরে) হায়-নাথ! বজ্জাঘাত নির্বিশেষে একটা ভয়ঙ্কর 
শব্দ কোথায় হইল? 

শিব। পরিয়ে! এ শব্দতেই তো৷ আমার নিদ্রা! তঙ্গ হইল। কিন্তু শবটা 

যেন অতি নিকটেই উপলদ্ধি হইতেছে । জয়াকে পাঠাইয়৷ সংবাদ আনাও 

দেখি 1 | 

ছুর্গী। জয়ে! একবার বহিদ্ধারে গিয়া দেখিয়া এসে! দেখি 1--বজাঘাতের 

ন্যায় একট! শব কোথায় হইল ?--বাছিরে ছেলের! সব বসিয়া আছেন, 
আমার মনের ভিতর বড় উৎকঠা উপস্থিত হইল! 

জম। আচ্ছ। মা !-যাই, দেখিয়া আসি-_বিজয়াকেও লইয়া যাই। 

(জয়া বিজয় তোরণে উপনীত 

গণেশকে দস্ত তঙ্গ তৃতণ শীর্িত 

দেখিয়! কার্তিককে জিজ্ঞাস| 1) 

জয়া। (বিশ্শিত স্বরে স্বগতঃ) ও মা একি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ ! (বাপ 

গদশদ স্বরে প্রকাশ্যে) বংস-কার্থিক ! গণপতির এমন ছুর্দশ। কে করিল £-_ 

কার্তিক। (রোদিত স্বরে) মাতঃ। আপনি শীষ্র করিয়া! জননীকে গিয়ে 

বলুন ! যে, পরগুরাম তদীয় হস্ত-স্থিত পরণুর স্বার! বিনাদোষে গণেশের দত্ত 

ভঙ্গ করিয়াছে। গণেশ মুষ্ছ্বাপন্নাবস্থায় ভৃতলে পতিত আছেন।-__ 

(জয়া-বিজয়ার মধুর করুণ-স্বরে রোদন করিতে করিতে প্রতিগমন 1) 



৯২ নিঃক্ষত্রিয়। ধরণী । 

রাগিণী থাম্বাজ-*তাঁল মধ্যমান। ৮। 

(ও জননিগো) গণপতি পড়ে অচেতন । অকন্মাৎ কি ঘটন। 

প্রাণ ধিদরে হেয়ে ভূতলে শয্ন॥ 

আইল পরশুরাম) .. হাতে অন্ত ধনুর্বাণ; 
পশু তে ভাঙ্গিল দত্ত না জানি কারণ 

কার্ডিকাদি সর্বজন ; নিতাস্ত অন্থখী মন; 

হাহাকার রবে সবে করিছে রোদন ॥ 

জয়! বিজয়া। (অশ্রবিগলিত নয়নে) জননি ! বলিব কি? ঘুক ফেটে যায় 

দেউড়ী দ্বারে গিধে দেখি! যে, দল গণপতি মুতকল্লাবস্থায় অচৈতন্য ভূমে 
গতিত।- পরশুরাম পরশ্তর দ্বারা তার একটি দত্ত ভাঙ্গিয়াছে! রুধির ধারায় 

হেমকাস্ত্ি শরীর প্লাবিত হইতেছে !--বতদ কার্তিকাদি আর আর সকলে 
নিকটে বিয়া রৌদন কষিতেছেন। নয়ম জলে তাহাদিগের কলেবর ভেসে 

যাইতেছে, গকলের হাহাকার ধ্বনি বই আর কথ| নাই।-জননি ! কিছু দুরে 

দেখিলাম পরগুরামও এ স্থানে নন্দী কর্তৃক বন্দি হইয়! রহিয়াছে 

ুর্গা। (বিশ্বয় বিস্ধারিত লোচনে রোদিত শ্বরে) কি বল্পে জয়া ?--পরপ্ত- 
রাম গণেধের দত্ত ভঙ্গ করিয়ীছে? তাঁরই এই ভীষণ শব্ব?-_কি সর্বনাশ! 

কি সর্বনাশ! কি বিপদ !--হায়নাথ ! আপনার প্রিয় শিষ্যের গুগ সব শুনি 

বেন তো! এখন উপায় কি? চলুন শীঘ্র যাই। বৎস জীবিত আছেন কি না 
তাঁরই বা-স্থিবতা কি! 
এ (সকলের প্রস্থান।) 



চতুর্থ গর্ভাস্ক। 

কৈলাদপুরী অন্তঃপুরের তোরণ! 

(মুচ্ছপর গণেশ ভূতলে পতিত, সমীপে কার্তিক ও নন্দী) দূরে পরশুরাম 

বন্দি,-তাল বেতাল ও নন্দী কর্তৃক রক্ষিত |) 

(জয়! বিজয় সহ শিব-দুর্গার অধিষ্ঠান )) 

শিব। (গণেশের গাত্রে হস্ত প্রদান পূর্বক) বৎস গণেশ ! গাতরোথান 

কর!_:বল কে তোমার অঙ্গে অস্ত্রাধাৎ করিল ? কার এমন সাধ্য হইল বৎস 

বল 1 

(শিবন্পর্শে গণেশের চৈতন্য প্রাপ্তি, গাত্রোথ।ন, লজ্জায় অধবদন ও 

নয়নে অশ্রু পতন 1) 

কার্তিক। পিতঃ! গণেশের কোন দৌষ নাই। পরশুরাম আপনাঁকে 
প্রণাম করিবার নিমিত্ত আসিয়া সহসাই অস্তঃপুরে গমনোদ্যত। গণপতি 

ইহাতে প্রতিবন্ধক হইয় কহিয়াছিলেন যে, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন। পিতা- 

মাতা নিপ্রিত কি জাগ্রত আছেন সংবাদ আনাই--পরে আমিই আপনাকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া! যাইব। ভৃগুনন্দন তাহ! গুনিলেন না, কোন মতেই বুঝি- 
লেন না। এসম্বন্ধে বিস্তর বাদামুবাদ করিলেন, ক্রমে রাগ বৃদ্ধি করিয়া প্রথমে 

বিস্তর মন্্যদ্ধ করেন,--পরিশেষে পরণ্ু আঘাতে গণেশের দত্ত ভঙ্গ করিলেন। 
পিতঃ গণেশ কিছু হীনবল নন। তবে পরশ্তরামের আজন্ম গৃহীত দেৰদত্ত 

অমোক্ষ পরপ্ত তো ব্যর্থ হইবার নয়--নুতরাং আঘাৎ মাত্রেই এক দত্ত ভঙ্ক 

হইল। 

র্ণা। (গণেশকে জ্রোড়ে লইয়া সরোদনে) নাথ! আপনার শিষ্যের 

আযতো অহঙ্কার! আতো! তেজ ।স্আযাতো, পরাক্রম 'স্্যে আমার পুজের 



৯৪ নিক্ষেত্ত্িয়। ধরণী | 

গান্দে অস্্রাধাত করে__আপনি ইহার বিচার করুন ! কার্তিক, নন্দী, বীর ভদ্র, 
তাল, বেতালাদি যিনি এস্থানে আছেন ও ছিলেন, সকলকে জিজ্ঞাসা করুন ! 

বিরোধী ছুই জনের মধ্যে ফিনি দোষী হইবেন তাহার দণ্ড করুন। নতুবা 
আমি পরশুরামকে অল্নে ছাড়িব না। 

শিব। প্রেয়সি! সন্তানে সম্তানে বিরোধ করিয়াছে ইহাতে দৈবাধীন 

আঘাৎ লাগিয়াছে। তন্নিমিত্ত তুমি আর উহার প্রতি ক্রোধ করিও না। 
শাত্বিতা হও! পরশুরামকে ক্ষমা কর! দেখো সন্তানে আর শিষ্য প্রভেদ 

নাই। দৈবাত যাহা। ঘটিয়াছে সে জানিবে যে অদৃষ্টের লিখন। প্রিয়ে! 
প্রাক্তনে যাহা নিবন্ধিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই হইবে। আমাদিগের অদৃষ্ 

নিতান্ত মন্দ, সেই জন্যই এই সমস্ত ঘটন| উপস্থিত হ্য-_কার দোঁষ দিব 

বল !_-এখন অন্তঃপুরে চল, গণেশকে লইয়া চল। (কার্তিকের প্রতি) বৎস 

কার্তিক! তুমি পরশুরামের বন্ধন সুক্ত করিয়া, উহাকে এবং আর আর সকল- 

কেও সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুরে এসো ! 
(সকলের প্রস্থান ।) 

পঞ্চম গরভাঙ্ক। 
টির তীর 

কৈলাসপুরী অস্তঃপুর । 

দস্ত ভঙ্গ গণেশকে লইয়া! শিব হুর্গা আসীন । 

(জয়। বিজয়! কর্তৃক গণেশের সৃশ্রষা সম্পাদন )) 

(পরগুরামাদিকে লইয়া কার্তিকের প্রবেশ ) 

দুর্গা। (পরশুয়ামকে দৃষ্টি করিয়া) রাম তোমার ভৃগুবংশে জন্ম | তোমাকে 

স্ুপপ্ডিত বেদদবিং বিচক্ষণ বলিয়া জ্ঞান ছিল । কিন্তু এখন জানিলাম যে, 
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তোমার সদৃশ নির্দয়, নৃশংস, পাষণ্ড, মুর্খ, মূঢ়, অবর্থী ও বিশ্বাসঘাতী আর নাই। 

তুমি ধার প্রসাদে জ্ঞান শিখিলে,_বিদ্যা শিখিলে_যুদ্ধ শিখিলে, তুমি ধার 

মন্ত্রশিষ্য,_-পাঠ শিষ্য, এবং অন্ত্র শিষ্য, তুমি ধার বরে কার্তবীর্যযার্জুনাদিকে 

বধ করিলে, ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া করিলে, যিনি সমর-ক্ষেত্রে গিয়াও তোমাকে 

সর্বাতোভাবে সাহায। করিলেন, রাজার নিকট হইতে তাহার অক্ষয় কবচ 
তোমাকে আনিয়া দিলেন, যিনি তোমাকে এতে। ভাল বাসেন,আজ কিনা 

তারই পুত্রের উপর অন্ত্রাধাত ! কি বিশ্বাসঘাতকতা !_দুর্কৃন্ত! শৃগাল হইয়া 
সিংহের সহিত বিরোধ ! (রোষাবিষ্ট গর্জিত স্বরে) পাপিষ্ঠ ! গণেশ কি তোর 
অপেক্ষ। হীনবল ?--শিতৃ-শিষ্য বলিয়াই তোবে ক্ষমা করিয়াহে। তা না 

হইলে দুষ্ট ! এতক্ষণ কি তোর স্কন্ধে মস্তক থাকিতে? ? তোর মতন শত শত 
পরশুরাম হইলেও গণেশের এক অস্ুষ্ঠের সমকক্ষ হইবে না। ওরে নৃশংস ! 

গণেশ আমার পুত্র তাকি তুই জানিস্ না? কোন সাহসে তুই আমার পুত্রের 

অঙ্গে অন্ত্রাঘীত করিলি ৯ ওরে পামর এইক্ষণেই তোরে তশ্মীভৃত করিতে পারি 

যদি শঙ্করের সম্মতি পাই। 

(দেবী ক্রোধে উন্মত্বা প্রায় পরশুরামকে মারিতে উদ্যত 1) 

(পরশুরাম ভয়ে কম্পান্থিত কলেবরে করুণ স্বরে করযোড়ে মধুস্দনকে স্মরণ) 

রাগিণী ছয়নট ভাল তিওট । ৯। 

দীননাথ হে! দয়াময় ! 

দ্রীনে দয়। কর ! এই অসময় ! 

কোথ| হে দীন বন্ধু হরিঃ! .  দেবী-কোপে পুড়ে মরি ; 
না দেখি উপায়। 

না বুঝে হলো! দুর্্মীতি ; এখন না পাই অব্যাহতি ; 
বিনে শ্রীচরণাশ্রয়। 

তক্তবসল, সবে কহে; নামের মহিম। যায় হে; 

আমি মরি নাহি দায় ॥ 
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পর। (উত্ধমুখে করযোড়ে) হে গোলোকনাথ ! হে ৰিপদ-তঞ্জন ! দেবী 

কোপানলে আমার প্রাণ যায়, এইবার রক্ষা কর। ওহে ! বিপদ-নিস্দন 

মধুহদন | আমি ন! বুঝিয়! কুকর্শা করিয়াছি,--প্রভে!! দয়াময় ! এখন পরিত্রাণ 

ককুন। হরিহে ! আপনার শ্রীপাদপদ্সমের আশ্রয়ই আমার একমাত্র ভরষা | 

হে কলুষ-নীশন ! গুরু অপরাধে আমার কলুষিত দেহ ভম্মীভূত হয়। রক্ষা 

কর প্রতো ! আপনার শ্রীপাঁদপন্সের কূপা ভিন্ন আমার উপায়ান্তর নাই । 

(একদস্ত ব্রাহ্মণরূপ ধারণ পূর্বক অতিথি-বেশে 

শ্রীহরির অধিষ্ঠান।) 

অতিথি-ত্রাঙ্গণ। ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম, হর, হর, হর, বিশ্বেশ্বর | 

শিব। (সপরিবার নমস্কারানস্তর অভ্যর্থনা) আস্তে আজ্ঞা হয়, আনতে 

আজ্ঞা হয়! ঠাকুর !-_ কোথা হইতে আপনার আগমন হইয়াছে ? 

অ। শ্বেতদ্বীপ হইতে আসিতেছি; অতিথি-_ 

শি। আমার পরম ভাগ্য যে আপনি আজ্ আমার বাটীতে অতিথি । 

অ। বাটীর সমস্ত মঙ্গল তো? 

শি। ঠাকুর ! মঙ্গলামঙ্গলের কথ পশ্চাতে হইবে, অগ্রে আপনার সেব। 
হউক। (অতিথি সেবা সম্পাদন) 

অ। (ভোজনাস্তে ছুর্গার প্রতি) দেবি! প্রকৃতি ঈশ্বরি! আমি শ্বেতদ্বীপ 

হইতে শুদ্ধ পরশুরামের নিমিত্তই আসিয়াছি। পরশুরাম বিষুতক্ত পরম বৈষ্ণব। 

মাতঃ ইহার প্রতি আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন। 

দুর্গা) ঠাকুর! পরশুরাম নিতান্ত নৃশংসের কার্য করিয়াছে । গণেশের 

কোন দোষ নাই। গণেশ বলিয়াছিল, পিত| মাতা নিদ্রিত আছেন, কিঞ্চিৎ 
অপেক্ষা করুন-_তাহারা গাত্রোখান করিলেই আমি তোমাকে লইয়! যাইৰ। 
রাম সে কথা ন! শুনিয়া, বিস্তর বাদান্ুবাদ করিলেন--পরিশেষে বজাঘাত 

সদৃশ গণেশের দস্তের উপর পরশু আঘাত করিলেন। ঠাকুর ! সেতো অমোঘ 
অস্ত্র, আঘাত প্রাপ্তমাত্রেই একটি দস্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল, রুধির-ধারায় ভূমি 
কর্দমীভূত হইতে লাঁগিল, বৎস অমনি অচেতন হইয়া ভূষে পতিত হইলেন। 
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হে বিপ্রর্ূপী ভগবন্! কোন্ পক্ষে অন্যায় আপনিই কেন বিচার করিয়! দেখুন 
না__শিষ্য হইয়া বিনাদোষে গুরু-পুত্রের উপর অস্ত্রাধাত-_একি সাধারণ অহ- 
স্কার | 

অ। দেবি! পরগুরামের দোষ সম্পূর্ণ, তা অবশ্যই বলিতে হইবে । তবে 
সম্তান আর শিষ্য বিভিন্ন নয়। বিভিন্ন ভাব ভাবিলে পক্ষপাতিতা হয়। ছূর্শে! 
কার্তিক গণেশ যেমন আপনার ছুই পুত্র, পরগুরামকেও তেমনি আপনার আর 
একটি পুভ্র জানিবেন। অর্থাৎ তৃতীয় পুত্র । অতএব পুরে পুত্রে বিবাদ 

করিয়াছে, এস্থলে জননীর ক্রোধ কর! উচিত হয়না । বিশেষতঃ নন্দনের উপর 

ক্রোধ হইলে নিন্দিত নয়,_-কিস্ত শিষ্যের উপর ক্রোধ, লোক বিগহিত ও 

নিন্দিত । অতএব আপনি ক্রোধ সন্বরণ করুন ! পরশুরামকে ক্কপা করুন! 

পুজ্রের একদস্ত হইলেই যে কুৎসিত হয়, ত। নয়। এই দেখুন আমারও একদস্ত। 

আরও একটা কথা বলি, অবহিত হইয় শ্রবণ করুন।--দেখুন ! দৈবে বাহা 

করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারেন না৷ দৈব নির্ণীত 

কার্য অবশ্যন্তাবী_দেবি ! মহামায়ে! সকলই জানিবেন যে দৈব কার্য ! 

মন্ৃষ্যের হাত কিছুই নয়। 

দুর্গী। হে ভগবন্! আপনাকে আমি চিনিয়াছি!_ আপনি ঘখন 

গোলোক শৃন্য করিয়া, শ্বেতদীপ শূন্য করিয়া, বৈকুঞ্ঠ শূন্য করিয়! পরশুকামের 

জন্য ছগ্মবেশ ধারণ পূর্বক এক দস্ত হইয়া আসিয়া আমার কৈলাসপুরী পবিত্র 

করিলেন--তখন আর আমার পরশুরামের উপর ক্রোধ কিসের ?--ইহার সমস্ত 
অপরাধ ক্ষমা করিলাম। আরো! আমি ইঙ্ীকে এই সাঁধুবাঁদ দিই যে, ইহারই 
কারণে আজ আমি আপনাকে অতিথি রূপে কৈলাসে প্রাপ্ত হইলাম। এর 
বাঁড়। আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে ?-_ভগবন্! আপনাকে অনুরোধ 

করিতে হইবে না। 

শিব। (সহাস্যবদনে) হে গোলোকনাথ ! ছদ্মবেশ ধারণ করিলেই কি 

ছাপা থাকে ? অনল কখন কি বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয় ১--হরে ! আপনাতে 

ষদ্যপি এ গুণ না থাঁকিবে, তবে ভক্তবৎসল ও ভক্তীধীনই ব। লোকে কেন 

বলিবে ?--পরশুরাম সাধু! মহাঁসাধু যেহেতু ইহারই জন্য আপনি আজ 

্রাক্গণূপী হইয়া আপির়া। আমার কৈলাস-পুরী পবিত্র করিলেন। আল 

€ ৯৩) 
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আমার অতি স্থগ্রভাত ও পরম সৌভাগ্য যেঠ আপনার অভাবনীয় আগমনে 

জমি কতার্থীকৃত হইলাম । অধুন। প্রার্থনা এই যে, আপনি ছদ্মবেশ পরিত্যাগ 

করিয়া, আপনার সেই নবধনশ্যাম সুন্দর মনোহর সুরলীধারী বনমাল! বিভূষিত 
গোলোক বিহারী রাধাবল্লভরূপ ধারণ পূর্বক, তক্ত জনের চিত্ত-চাতক সুিগ্ধ 
করুন। 

পট পরিবর্তন । 

(ব্রাহ্মণের ছম্মবেশ ত্যাগ করতঃ গোলোকবিহারী 
জ্রীপ্রীরাধাসহ রাধাবল্লভরূপ প্লারণ |) 

(সেকলের সভক্তি সাষ্টাঙ্গ-প্রণাঁম ও হরিঃ সংকীর্তন 1) 

ভৈরব--একতাল! । 

জয়? জয়ঃ জয়ঃ জয়ঃ জয়রাধা রাধাবল্লভ ! 

গোলোঁক বিহারী মুকুন্দ মুরারি বিরজ। মোহন মাধব ! 

 গোঁপেশ্বরী গোপিক। কাস্ত। ; 

গোঁলোক শোভিতা গোলোক মাত। ; 

বাঁষে কিবা বিরাঁজিত ; নীরদে তড়িত প্রভাব । 

গলে বনমাল! দোলে মধুর মুরলী কর-কমলে ঃ 
নখরবন্দ চরণ যুগলে ; কোটি শশী অনুভব ॥ 

॥ আশুতোষ ! আপনি যে রলিলেন আমার অভাবনীয় আগমনে 

জাপনি কৃতার্থীকৃত হইলেন, এ কখাত আপনার ন্যায়ানুসারে বল! 
হয় নাই!_যেহেতু, আমি আপনার কৈলাস ছাড় কখনই তো নয়!-» 
হরি হর এক আত্মা, এক দেহ, ইহাত মকলেই জানেন ;-_সুতরাং আমিও 

এক মুহুর্ত কালের জন্য কৈলাস ছাড়া নই, আপনিও তদ্রপ গোলোক- 
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বৈকুষ্ঠ ছাড়া নন। ে স্থলে হরিহর অর্ধাঙ্গ অভেদাত্মা, সে স্থলে বিভিন্নতা। 
উপলব্ধি করা ভ্রমমাত্র।--রোমের প্রতি) রাম! তুমি গণেশ জননী দুর্গীকে 

সভক্কি কাঁয়মনচিত্তে স্তব কর! দেবীর দয়া অবশাই হইবে তার সন্দেহ নাই। 

আর দেখ ! সর্বদেবতীপেক্ষা গণেশ প্রধান দেবতা) গণেশের পুজা অগ্রে। 

অতএব তুমি যোড়োশোপচারে গণেশের পূজা কর। দেবী প্রসন্না হইবেন, 
ক্রোধ সম্বরণ করিবেন, তোমাকে দয়। করিবেন। তা৷ হইলেই তোমার প্রাণ 

রক্ষ! হইবে, এবং সর্ব কার্ধ্য সিদ্ধ হইবে । এক্ষণে আমি গমন করি। 

(সকলের সভভ্তি প্রণাম শ্রীরাধা সহ শ্রীহরির অন্তর্ধীন 1) 

পরশুরাম । গেণেশকে সভক্তি ষোড়শোপচারে পুজা করনানস্তর মধূর 
করুণ শ্বরে ছুর্গাকে স্তব ।) 

রাগিনী ললিত- তাল আড়াঠেকা | 

দুর্গতি নাশিনি ! ছুঃখ হারিণি! হর মোহিনি ! 
অপরাধ ক্ষমা কর ! অবোধ সন্তান জানি ॥ 

প্রকৃতি ঈশ্বরী সতী ; আদ্যাশক্তি ভগবতী ; 
বিশ্বরূপা বিশ্বেশ্বরী বিশ্বের জননী । 

হৈমবতী হরপ্রিয়া ; মহাবিদ্যা মহামায়। ; 
জগদ্ধাত্রী জগৎকত্রী জগত তারিণী। 

যদি না হও কৃপান্বিতা ; তবে কে রক্ষিবে মাতা ? 
শিব বিষুজ আদিধাত' ; ত্রিদশরক্ষিনী ॥ 

জননি! এখন কৃপা করুন! স্ুপ্রসন্না হইয়। বিদায় দিন! মাত; আর 

আমার কেউ নাই, তরস! মাত্র আপনার এ শ্রীচরণ__মাগো ! আপনি রাখুন 

বা মারুন ! কিস্কর আপনারই শরণাগত | 

দুর্গা । বৎস পরশুরাম! আমি তোমার প্রতি প্রসঙ্গ হইলাম। যদ্রপ 

আমার কার্তিক গণেশ, তদ্রপ তুমিও যেন আমার তৃতীয় পুত্র। বৎস! আমি 

তোমাকে বর প্রদান করি, তুমি সর্বক্ষণ স্ুথে থাকিবে, বি প্রতি তোমার 

অচলা ভক্তি হইবে। 



টি নঃক্ষত্রিয়। ধরণী । 

পরশুরাম । (শিবের গ্রতি করযোড়ে সঅশ্র গাগরদন্বরে) গুরো ! আমি আপনার 

শ্ীপাদ পদ্মে যার পর নাই অপরাধী হইলাম,--পাপপক্কে পরিলিপ্ত হইয়া কলঙ্ক- 
সাগরে ভাসমান হইলাম ।-আমার এমন মতিছন্ন কেন হইল যে, গুরুপুজের 

উপর অস্ত্রাধাত করিলাম !--পিতঃ। এই অপার পাপার্ণৰ হইতে কিরূপে পরি- 
ত্রাণ পাইব তার বিহিত করুন। মায়ের সন্িধানে ত অব্যাহতি পাইয়াছি--ম। 

কুপাঁ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি দয়াময়, আমি নিতাস্ত মূঢ সস্তাঁন,--শরণা- 
গত ভূত্য। অতএব গুরো ! এই চির-শরণা গভ ভূতের প্রতি স্বগুণে কৃপা 
করিয়া! ভবদীয় আশুতোষ নামের মাহীত্ব্য রাখুন। বিভো! আর আমার 

কেউ নাই। 
শিব। বৎস পরশুরাম ! যখন অকুলের কাণ্ডারী শ্রীহরিঃ তোমার সহায়, 

তখন আর তোমার সীমান্য পাপের নিমিত্ত চিন্তা কি? আর আমিও 

তোমাকে পুত্রের সমান দেখি। যেমন আমার কার্তিক গণেশ, তেমনি তুমিও 

আমার এক পুত্র। বস! তা না হইলে কি কার্ডবীর্ষ্যার্জুনের নিকট হইতে 
তোমার নিমিত্ত ছলনা করিয়া কবচ আহরণ করি ? বৎস রাম! তোমার প্রতি 

আমার সেই সমস্গেহই আছে-_তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইওনা। আমি আশী- 

বরবাদ করিতেছি তুমি চিরন্থথী হও,__পৃথিবীতে অজেয় হইয়। চিরকাল জীবিত 
থাক। 

প। পিতঃ শ্রীচরণের এ অনুগ্রহই ক্রীতদাসের প্রার্থনীয়-আর কিছুতেই 
প্রয়োজন নাই । এক্ষণে স্বদেশ বিরহিত বহুকাল, যদ্যপি অন্কুমতি হয় তবে 

একবার আশ্রমে গমন করি । 

শিব। বৎস! আমি প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি দিলাম, তুমি নির্ব্গ্ে গমন 

কর! ও চিরকাল স্থথে যাপন কর। 

(পরশুরামের শিব ছুর্গার যুগল পাদপগ্নে প্রণাম ও প্রস্থান ।) 

(২৫ ফবনিকা পতন।) 
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